
ੳ ਅ ੲ ਸ ਹ ਕ ਖ ਗ ਘ ਙ ਚ ਛ ਜ ਝ ਞ ਟ ਠ 

ਡ ਢ  ਣ ਤ ਥ ਦ ਧ ਪ ਫ ਬ ਭ ਮ ਯ ਰ ਲ ਵ ੜ 

ਸ਼ ਖ਼ ਗ਼ ਜ਼ ਲ਼ ਫ਼ ੳ ਅ ੲ ਸ ਹ ਕ ਖ ਗ ਘ ਙ ਚ 

ਛ ਜ ਝ ਞ ਟ ਠ ਡ ਢ ਣ ਤ ਥ ਦ ਧ ਪ ਫ ਬ ਭ 

ਮ ਯ ਰ ਲ ਵ ੜ ਸ਼ ਖ਼ ਗ਼ ਜ਼ ਲ਼  i o p a ੳ ਅ ੲ 

ਸ ਹ ਕ ਖ ਗ ਘ ਙ ਚ ਛ ਜ ਝ ਞ ਟ ਠ ਡ ਢ ਣ 

ਤ ਥ ਦ ਧ ਪ ਫ ਬ ਭ ਮ ਯ ਰ ਲ ਵ ੜ ਸ਼ ਖ਼ ਗ਼ 

ਜ਼ ਲ਼ ਫ਼ ੳ ਅ ੲ ਸ ਹ ਕ ਖ ਗ ਘ ਙ ਚ ਛ ਜ ਝ 

ਞ ਟ ਠ ਡ ਢ ਣ ਤ ਥ ਦ ਧ ਪ ਫ ਬ ਭ ਮ ਯ ਰ 

ਲ ਵ ੜਸ਼ ਖ਼ ਗ਼ ਜ਼ ਲ਼ ਫ਼ ੳ ਅ ੲ ਸ ਹ ਕ ਖ ਗ 

ਘ ਙ ਚ ਛ ਜ ਝ ਞ ਟ ਠ ਡ ਢ ਣ ਤ ਥ ਦ ਧ ਪ 

ਫ ਬ ਭ ਮ ਯ ਰ ਲ ਵ ੜ ਸ਼ ਖ਼ ਗ਼ ਜ਼ ਲ਼ ਫ਼ ੳ ਅ 

ੲ ਸ ਹ ਕ ਖ ਗ ਘ ਙ ਚ ਛ ਜ ਝ ਞ ਟ ਠ 

ਡਢਣਤਥਦਧਪਫਬਭਮਯਰਲਵੜਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਲ਼ਫ਼
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ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਪਟਊਟਰ 
 

{  ਪਰੈਕਪਟਸ ਪੈਪਰਿਆਂ ਸਮੇਤ  } 
ਲੇਖਕ- ਗੁਰਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ  

 

ਭੇਟਾ- 50 ਰੁਪਏ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਦੋ ਸ਼ਬਦ 

               ਇਹ ਪਕਤਾਬ ਸਮਰਪਪਤ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵ 

ਪਵਆਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨ ਿੰ  ਪਜਨਿ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ਿੰ  ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ 
ਬਖਪਸ਼ਆ ਕੁਝ ਪਸਿੱ ਖਣ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਥ 

ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਅਤੇ ਪਵਚਾਰ ਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਪਪਰਵਾਰ, ਪਮਿੱ ਤਰਾਂ 

ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਪਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ 
ਪਕਤਾਬ ਨ ਿੰ  ਪਲਖਣ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਮੈਨ ਿੰ  ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਿੱ ਡੀ ਭੈਣ 

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਪਮਲੀ ਪਜਨਿ ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ 

ਪਦਿੱ ਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਫਸੈਲੇ ਪਵਿੱ ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਪਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਕਤਾਬ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਪਵਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ।  

 

ਉਦੇਸ਼ 

                   ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਕਤਾਬ ਨ ਿੰ  ਪਲਖਣ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਕ ਮੇਰਾ 

ਹਰ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਪਕਤਾਬੀ ਪਗਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧਦੀ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਪਵਿੱ ਚ ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਕਲਾ ਪਵਿੱ ਚ ਪਨਪੁਿੰ ਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ਿੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਮਪਤਹਾਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਪਕ 

ਉਹ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ  ਪਤਆਰ ਕਰ 

ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਵਿੱ ਚ ਪਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਜਿੱ ਤ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ।  

 

 
 



300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗਿੱ ਦੀ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 

 

ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਸਾਪਹਬ,  

ਦੇਸ਼ਬਿੰ ਧ  ਕਾਲਜ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ,  
ਨਵੀਂ ਪਦਿੱ ਲੀ।  
ਪਵਸ਼ਾ: ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਪਹਬ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗਿੱ ਦੀ ਪਦਵਸ ਨ ਿੰ  ਸਮਰਪਪਤ ''ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਪਹਬ ਪਵਿੱ ਚ ਮਾਨਵਤਾ 
ਦਾ ਸਿੰ ਦੇਸ਼'' ਪਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ।  
ਸਪਤਕਾਰਤ ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਸਾਪਹਬ,  

ਮੈਨ ਿੰ  ਆਪ ਜੀ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਸਪਦਆਂ ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਪਟਆਲਾ ਪਵਖੇ ਪਮਤੀ 20-10-2008 ਨ ਿੰ  
ਸਵੇਰੇ 10-30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4-30 ਵਜੇ ਤਕ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਪਹਬ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗਿੱ ਦੀ ਪਦਵਸ ਨੁਿੰ  ਸਮਰਪਪਤ ''ਸਰੀ 
ਗੁਰ  ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਪਹਬ ਪਵਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਿੰ ਦੇਸ਼'' ਪਵਸ਼ੇ ਉਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੈੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 
ਪਵਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਪਸਿੰ ਘ ਜੀ ਬਤੌਰ ਮੁਿੱ ਖ ਮਪਹਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਡਾ.ਜਸਪਾਲ ਪਸਿੰ ਘ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, 

ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਪਸਟੀ, ਪਪਟਆਲਾ ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।  
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦ ੋ ਸੈਸ਼ਨ ਪਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਪਹਰ 1-30 ਵਜੇ ਤਕ ਅਤ ੇ
ਅਕਾਦਪਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਪਹਰ 2-30 ਤੋਂ 4-30 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਆਪ ਜੀ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਪਸ਼ਰਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਪਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪਵਿੱ ਚ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਨਮਰ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅਕਾਦਪਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ 
ਰੁਚੀ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਪਵਦਵਾਨ ਅਪਧਆਪਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਪਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਤ ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਵਸ਼ੇ ਉਪਰ 
ਪਰਚਾ ਪਲਖਣ ਅਤੇ ਪੜਿਨ ਲਈ ਪਰੇਪਰਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਕਾਪੀ 
ਪਨਮਨ ਹਸਤਾਖ਼ਰੀ ਨ ਿੰ  20 ਸਤਿੰ ਬਰ, 2008 ਤਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਕਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਬਿੰ ਧੀ ਪਬਹਤਰ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਪਚਆਂ ਨ ਿੰ  ਪਕਤਾਬ ਦੇ ਰ ਪ ਪਵਚ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਪ ਰ ਸਪਹਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਪਵਿੱ ਚ, 

ਧਿੰ ਨਵਾਦ ਸਪਹਤ,  

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ  
ਸਹੀ/-  
ਡਾ.ਧਰਪਮਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਉੱਭਾ,  
ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ  
ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ  
ਪਪਟਆਲਾ    

 

 

 

 

 

 

 

 



ਇਸ ਪਕਤਾਬ ਬਾਰੇ 

             ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਰਾਵੀ ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਪਟਊਟਰ ਪਕਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰ ੇਪਸਖਾਂਦਰ ਆ ਂਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰ ਜਾਬੀ 
ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਪਸਿੱ ਖਣ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਕਤਾਬ ਹ।ੈ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪਕਤਾਬ 
ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵਿੰ ਦ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪਕਸ ੇਅਦਾਰ ੇਪਵਿੱ ਚ ਟਾਈਪਪਿੰਗ 
ਅਧਾਪਰਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਕਉਂਪਕ ਇਸ ਪਕਤਾਬ ਪਵਿੱ ਚ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦ ੇਸਾਰੇ ਅਦਾਪਰਆ ਂ
ਵਿੱ ਲੋਂ  ਲਏ ਗਏ ਟਾਈਪਪਿੰਗ ਟਸੈਟ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰੈਕਪਟਸ ਪੈਰਿੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ 
ਬੇਪਸਕ ਪਰੈਕਪਟਸ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਪਬਕ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ, ਛਟੋੇ ਪੈਰਿੇ, ਲਿੰ ਮ ੇਪੈਰਿੇ, ਅਤ ੇ
ਚਿੰ ਕ ਪਸਸਟਮ ਆਧਾਪਰਤ ਪੈਰਿ ੇ ( ਜੋ ਪਕ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਆਦਾਪਰਆ ਂਵਿੱ ਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆ ਂਨਵੀਨਤਮ 
ਹਦਾਇਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਪਬਕ ਹਨ) ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਟੈਸਟ 
ਲਈ ਪਤਆਰ ਰਪਹਣ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦ ੇਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਪਵਭਾਗਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਿੱ ਤਰ 
ਪਵਹਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਅਪਭਆਸ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦ ੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਪਰਆਂ ਪਵਚ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਟਾਈਪਪਸਟ, ਅਤ ੇ ਹੋਰਨਾਂ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਇਹ ਪਕਤਾਬ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਪਬਤ ਹੋਵਗੇੀ।  

  ਇਸ ਪਕਤਾਬ ਅਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਕਪਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰੈਕਪਟਸ ਲਈ ਪਰੈਿੇ ਸਾਧਾਰਣ ਪਗਆਨ ਲਈ ਵੀ 
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਮਾ ਹਨ, ਪਕਉਂਪਕ ਇਨਿ ਾਂ ਪੈਪਰਿਆ ਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦ ੇ ਪਵਰਸੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਰਪਥਕ ਅਤ ੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਧਾਰਣ ਪਗਆਨ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਾਇਿੰ ਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉੱਘੇ ਸਾਇਿੰ ਸਦਾਨਾਂ 
ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਨ ਇਪਤਹਾਪਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਸ਼ਾਪਮਲ 
ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਕਤਾਬ ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਸਖਾਂਦਰ ਆਂ ਦੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਪਗਆਨ ਪਵਿੱ ਚ 
ਵਾਧੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵਿੰ ਦ ਹੈ।  

 

 

 

 

 

 

 



ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ-ਪਿੱ ਤਰ 

 

ਪਪਆਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਮ ਪਰਕਾਸ਼,  

              ਤੈਨ ਿੰ  ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਪਰਹਾ ਹਾਂ। ਮਰੇੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਵਆਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਮੈਂ 
ਕੁਝ ਰੁਪਪਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਰਿੱ ਖ ਪਰਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੌਕੇ ਲਈ 
ਤ ਿੰ  ਮੈਨ ਿੰ  ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਦਲੋਂ ਧਿੰ ਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਮੇਰੀ ਪਚਿੰ ਤਾ 
ਘਿੱ ਟ ਕਰੇਗੀ।  
ਮੈਨ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਕ ਜੇ ਤ ਿੰ  ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਪਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ।  
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੇਰਾ  
ਪਪਆਰਾ ਦੋਸਤ  
 

 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਕਿੱ ਲਤ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ਕਾਇਤੀ ਪਿੱ ਤਰ 

 

ਸਿੰ ਪਾਦਕ,  

ਪਨਊ ਪਹਿੰ ਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮ॥,  

ਨਵੀਂ ਪਦਿੱ ਲੀ-110002  
ਪਵਸ਼ਾ: ਫਤਪਹ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਪਵਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਕਿੱ ਲਤ ਬਾਰੇ।  
ਸਰੀਮਾਨ ਜੀ,  
         ਤੁਹਾਡੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ਕਾਇਤੀ ਕਾਲਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਫਤਪਹ ਨਗਰ ਦੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਧਆਨ ਇਲਾਕੇ ਪਵਚ ਹੋ ਰਹੀ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਕਿੱ ਲਤ ਵਿੱ ਲ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹਾਂ।  
        ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਹੈ ਪਕ ਫਤਪਹ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਪਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਥੋਂ ਦਾ ਜਲ ਬੋਰਡ ਪਾਣੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 
ਪਵਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਪਵਚ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇਿੱ ਕ-ਇਿੱ ਕ ਘਿੰ ਟਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਦਨ ਨਲਕੇ ਸੁਿੱ ਕੇ ਹੀ ਰਪਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।  
        ਇਲਾਕੇ ਨ ਿੰ  ਸਾਰੇ ਪਦਨ ਪਵਚ ਦੋ ਘਿੰ ਟੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਵੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। ਸਿੰ ਬਿੰ ਪਧਤ 
ਅਫਸਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਪਵਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਸਿੰ ਬਿੰ ਪਧਤ ਅਨੇਕ ਪਬਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਗਆ।  
      ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਉਚ-ਅਪਧਕਾਰੀ ਨੀਂਦਰ ਪਵਚੋਂ ਜਾਗਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਕਸਮ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪਵਚ ਸੁਧਾਰ 
ਪਲਆਉਣਗੇ।  

ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪਵਚ। 
        
   
ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਪਾਠਕ  
ਸਹੀ/- 

 

 

 



(ਰਾਵੀ ਕੀਬਰੋਡ ਨਮ ਨਾ)



ਇਕ ਪਦਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਛੁਿੱ ਟੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ-ਪਿੱ ਤਰ 

ਸੇਵਾ ਪਵਖੇ,  
 

  ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਸਾਪਹਬ 

  ਪਦਆਲ ਪਸਿੰ ਘ ਕਾਲਜ  
  ਨਵੀਂ ਪਦਿੱ ਲੀ । 
 

ਪਵਸਾ- ਇਿੱ ਕ ਪਦਨ ਪਮਤੀ (24-05-2019) ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁਿੱ ਟੀ ਬਾਰੇ। 
 

ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ,  
                ਮੈਂ ਕਿੱ ਲ ਅਚਾਨਕ ਪਬਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਪਕਆ। ਸੋ ਆਪ ਨ ਿੰ  ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਕ ਪਕਰਪਾ ਕਰ 
ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਕ ਪਦਨ (24-ਮਈ,2019) ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਛੁਿੱ ਟੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  

ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿੰ ਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ 
ਪਮਤੀ-                                                                                                       ਆਪ ਜੀ ਦਾ 
ਆਪਗਆਕਾਰੀ,  

(ਹਸਤਾਖਰ) 
ਕਰਮਜੀਤ ਪਸਿੰ ਘ, ਬੀ.ਏ ਭਾਗ 1, ਰੋਲ ਨਿੰ  29713 

 

 

ਪਸਿੱ ਪਖਆ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨ ਿੰ  ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਪਿੱ ਤਰ 

ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਪਨਰਦੇਸ਼ਕ,  

ਦਫ਼ਤਰ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਬਰੋਡ  
ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ 
22 ਜ ਨ, 2009  
ਮਾਣਯੋਗ,  

                ਸਪਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੇ ਪਕ ਪਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਚਾਰ ਪਵਚ ਛਿੱ ਪੇ ਇਸ਼ਪਤਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨ ਿੰ  ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਹ ੈ
ਪਕ ਆਪ ਦੇ ਪਵਭਾਗ ਪਵਚ ਕੁਝ ਅਪਧਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਯੋਗ 
ਸਮਝਪਦਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਪਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਹੁਾਨ ਿੰ  ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਪਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਕ ਜੇ ਮੈਨ ਿੰ  ਚੁਪਣਆ ਪਗਆ ਤਾਂ ਸਿੰ ਤੋਖ ਜਨਕ ਸੇਵਾ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।  
ਮੇਰੀਆਂ ਪਵਪਦਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ:  
ਨਾਮ: ਦਲਜੀਤ ਪਸਿੰ ਘ  
ਉਮਰ: 25 ਸਾਲ  
ਪਵਪਦਅਕ ਯੋਗਤਾ: ਐਮ.ਏ., ਐਮ.ਐਡ.  
ਤਜ਼ਰਬਾ: ਪਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕ ਲ ਪਵਚ ਪੜਿਾ ਪਰਹਾ ਹਾਂ।    
ਆਪ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ  
ਸਹੀ/=  



ਪਧਆਨ ਰਿੱ ਖਣ ਯਗੋ ਗਿੱਲਾਂ 
             ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਕੀਬੋਰਡ ਪਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਲਾਈਨ ਜੋ ਪਕ ਦ ਜੀ ਲਾਈਨ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ , ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨ ਿੰ  ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ 
ਪਵਿੱ ਚ Home Row ਵੀ ਕਪਹ ਪਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੌਜ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ Remington Style 

(QWRTY Style) ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਵਾਂਗ ਹੀ 
ASDF ਅਤੇ JKL; ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। 
   ਕੁਝ ਜਰ ਰੀ ਨੁਕਤੇ : 

 ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਕਰਪਦਆਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪੋਸਚਰ ਦਾ ਖਾਸ ਪਧਆਨ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਰੀੜਿ ਦੀ ਹਿੱ ਡੀ ਪਸਿੱ ਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

 ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਦੀ ਪਰੈਕਪਟਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਅਿੱ ਖਰ ਨ ਿੰ  ਬੋਲ-ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨਾਲੋਂ  ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। 

 ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਛੋਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਹਥੇਲੀਆਂ ਹਵਾ ਪਵਿੱ ਚ। 

  ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨ ਨ ਿੰ  ਇਕਾਗਰ ਅਤੇ ਪਦਮਾਗ ਨ ਿੰ  ਤਰੋ ਤਾਜਾ ਰਿੱ ਖਣਾ ਬਹੁਤ 

ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 

 ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ  ਦਾ ਅਪਭਆਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਪਸਰਫ ਮੈਟਰ ਭਾਵ ਪਕਤਾਬ ਵਿੱ ਲ ਹੋਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਂ ਪਕ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਵਿੱ ਲ  



ਸਕ ਟਰ ਗੁਿੰ ਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ 

 

ਸੇਵਾ ਪਵਖੇ,  

  ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ (ਥਾਣੇਦਾਰ) 
  ਥਾਣਾ ਸੈਕਟਰ................... 
  ਭਦੌੜਿ। 
 

ਪਵਸ਼ਾ- ਸਕ ਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਰਪੋਰਟ। 
 

ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, 
  ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਧਆਨ ਪਵਿੱ ਚ ਪਲਆਂਦਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਪਕ ਮੇਰਾ ਚੇਤਕ ਸਕ ਟਰ ਨਿੰ .- PB-31G-8844 ਅਿੱ ਜ 

ਪਮਤੀ................. ਨ ਿੰ   ਸਬਜ਼ੀ ਮਿੰ ਡੀ, ਭਦੌੜ ਪਵਖੇ ਗੁਿੰ ਮ ਹੋ ਪਗਆ ਹੈ।  
           ਅਿੱ ਜ ਦੁਪਪਹਰ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ 3 ਵਜ,ੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿੰ ਡੀ ਪਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਪਗਆ, ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਸਕ ਟਰ ਦੁਕਾਨ ਨਿੰ . 15 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਪਦਿੱ ਤਾ, ਪਰਿੰ ਤ  ਪਾਰਪਕਿੰ ਗ ਟੋਕਨ ਲੈਣਾ ਭੁਿੱ ਲ ਪਗਆ।  

             ਤਕਰੀਬਨ ਅਿੱ ਧੇ ਘਿੰ ਟੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਰਪਤਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਹਿੱ ਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ 
ਸਕ ਟਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਜਥੇ ਮੈਂ ਉਸਨ ਿੰ  ਖੜਿਾ ਕਰਕੇ ਪਗਆ ਸੀ। ਇਿੱ ਧਰ-ਉੱਧਰ ਪੁਿੱ ਛਤਾਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਪਮਲੀ।  
            ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਚੋਰੀ ਸਬਿੰ ਧੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕ ਟਰ ਦੀ 

ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਸਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  
ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਪਤ ਧਿੰ ਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। 

 

ਪਮਤੀ-           ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭਪਚਿੰ ਤਕ,  
 

           ਨਛਿੱ ਤਰ ਪਸਿੰ ਘ 

           ਵਾਸੀ- ਪਰੀਤਮਪੁਰਾ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ਪਪਹਲਾ ਅਪਧਆਏ   
 ਮੁਿੱ ਖ ਲਾਈਨ (ਲਾਈਨ ਦ ਜੀ)  

ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਕ ਦ ਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਟਨ ਹੋਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਲਈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਰੈਕਪਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰ ਰੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਦ ਜੀ ਲਾਈਨ ਪਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੀ 
ਤਰਤੀਬ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋੜੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਖਿੱ ਬੇ ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਚੀਚੀ, 
ਅਤੇ ਲਾਂਵ , ਹਲਿੰ ਤ, ਪਸਹਾਰੀ,  ਤੇ ਲਾਗਵੀਆਂ ਪਤਿੰ ਨ ਉਂਗਲਾਂ ਰਿੱ ਖਣੀਆਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ  ਪ 
ਰ ਕ ਤ ਚ ਟ ਪਵਿੱ ਚ  ਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਪਹਲੀ ਉਂਗਲ ਅਤੇ ਚ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ  ਨ ਿੰ  
ਪਟਕਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਕ ਤ ਉੱਪਰ ਪਵਚਾਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨ ਿੰ  । 

 ਔਕਂੜ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਿੱ ਬੇ ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਪਪਹਲੀ ਉਂਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  
ਕਰਨੀ  

 ਇਸੇ ਤਰਾਂ  ਪ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਲਈ  ਸਿੱ ਜੇ ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਪਪਹਲੀ ਉਂਗਲ ਅਤੇ  ਟ ਵਾਲੇ ਬਟਨ 
ਲਈ  ਚੀਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਗਿੱਲਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਧਆਨ ਪਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ 

ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਦੀ ਪਰੈਕਪਟਸ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹਾਂ । 
ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 100 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰ ੋ

ੋੋ  ੋੇ  ੋ   ਪੋ  ੋੁ               ਪ  ਰ  ਕ  ਤ  ਚ  ਟ  
 

ੋੋੋੇ  ੋਪੋੋੁ ਰਪਰਕਤਚਟ ੋੋੋੇੋ ਪੋੋੁ ਰਪਰਕਤਚਟ ੋੋੋੇੋ ਪੋੋੁ ਰਪਰਕਤਚਟ  ੋੋੋੇੋ ਪੋੋੁ 
ਰਪਰਕਤਚਟ  ੋੋੋੇੋ ਪੋੋੁ ਰਪਰਕਤਚਟ ੋੋੋੇੋ ਪੋੋੁ ਰਪਰਕਤਚਟ  

 

ਹੁਣ ਉਕਤ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ਿੰ  ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 50 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ 
ਅਪਭਆਸ 1 

ਪਰ  ਰਤ  ਚਰ  ਕਰ  ਟਚ  ਪਕ  ਕਟ  ਤਟ  ਤਕ  ਕਪ  ਰਚ  ਕਟ ਪਚ  ਪਟ ਰਚ ਕਚ ਤਕ ਕਤ 
ਟਕ 

ਅਪਭਆਸ 2 
ਕੋਟ  ਪੇਚ  ਰੋਕ  ਰੁਕ  ਚੁਕ  ਟੋਕ  ਪੋਚ  ਪਚਪ  ਪਟਕ  ਪਕਟ  ਤੋਟ   ਪਰਟ  ਕੁਟ  ਟੁਕ  ਟੇਕ  ਕੇਕ  
ਪੋਟ  ਰਕਤ  ਕਤਰ  ਟਪਰ  ਰਟਪ  ਚਰਕ  ਕਰਕ  ਤਰਕ ਰਪਟ ਟਕੋਰ ਚਕੋਰ ਪਕਰਕ ਪਟਚਰ 
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(ਪਿੱ ਤਰ-ਪਵਹਾਰ) 

ਪਿੱ ਤਰ ਪਲਖਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ 

ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਵਚ ਪਿੱ ਤਰ ਪਲਖਣਾ ਬੜਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਨ ਪਪਹਲ  ਹੈ। ਅਿੱ ਛੇ ਪਿੱ ਤਰ ਪਲਖਣ ਵੇਲੇ ਪਜਹੜੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਪਖਆਲ ਰਿੱ ਪਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਪਲਖੇ ਹਨ:  
1. ਪਿੱ ਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਧ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
2. ਪਿੱ ਤਰ ਪਵਚ ਗੈਰਜ਼ਰ ਰੀ ਗਿੱ ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।  
3. ਪਿੱ ਤਰ ਪਵਚ ਠੀਕ ਪਰਬਿੰ ਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਪਕ ਪਜਹੜੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਪਪਹਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਹ 
ਪਪਹਲਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਜਹੜੀਆ ਂਗਿੱ ਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਪਵਚ ਹੀ ਪਲਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  
4. ਇਕ ਪੈਰੇ ਪਵਚ ਇਕ ਹੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
5. ਪਿੱ ਤਰ ਦਾ ਆਰਿੰ ਭ ਅਤੇ ਅਿੰ ਤ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਰ ਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
6. ਪਿੱ ਤਰ ਪਵਚ ਕਿੱ ਟ-ਵਿੱ ਢ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਵਰਾਮ ਪਚਿੰ ਨਿ ਾਂ ਦੀ ਉਪਚਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਿੰ ਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਾਗਜ਼ 
ਉਪਰ ਪਲਖੀ ਪਚਿੱ ਠੀ ਵਧੇਰੇ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
 

ਪਿੱ ਤਰ ਦੀਆਂ ਪਕਸਮਾਂ:  
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱ ਤਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ:-  
1. ਉਪਚਾਪਰਕ ਜਾਂ ਸਮਾਪਜਕ ਪਿੱ ਤਰ  
2. ਅਣਉਪਚਾਪਰਕ ਜਾਂ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਪਿੱ ਤਰ 

 

 

ਉਪਚਾਪਰਕ ਪਿੱ ਤਰ:  
ਉਪਚਾਪਰਕ ਪਿੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਤਰਗਤ ਵਪਾਰਕ ਪਚਿੱ ਠੀਆਂ, ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਨ ਿੰ  ਪਿੱ ਤਰ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱ ਤਰ ਅਤੇ 
ਸਿੰ ਪਾਦਕ ਨ ਿੰ  ਲੋਕ-ਪਹਿੱ ਤ ਪਵਚ ਪਲਖੇ ਪਿੱ ਤਰ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਪਜਨਿ ਾਂ ਅਧੀਨ ਪਸ਼ਕਾਇਤੀ ਪਿੱ ਤਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਅਣਉਪਚਾਪਰਕ ਪਿੱ ਤਰ:  
ਇਸ ਅਧੀਨ ਪਪਤਾ ਨ ਿੰ , ਮਾਤਾ ਨ ਿੰ , ਚਾਚੇ ਨ ਿੰ , ਭਰਾ ਨ ਿੰ , ਭੈਣ ਨ ਿੰ , ਪੁਿੱ ਤਰ-ਧੀ ਨ ਿੰ , ਭਤੀਜੇ-ਭਤੀਜੀ ਨ ਿੰ , ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਤਦੇਾਰਾਂ ਨ ਿੰ , ਦੋਸਤਾਂ ਨ ਿੰ , 
ਪਰੇਮੀ-ਪਰਪਮਕਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਲਖੇ ਪਿੱ ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਪਿੱ ਤਰ ਪਲਖਪਦਆਂ ਹੇਠਾਂ ਪਲਖੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਪਧਆਨ ਰਿੱ ਪਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  
1. ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ  
2. ਪਿੱ ਤਰ ਪਲਖਣ ਦੀ ਪਮਤੀ  
3. ਸਿੰ ਬੋਧਨ-ਸ ਚਕ ਸ਼ਬਦ  
4. ਪਿੱ ਤਰ ਪਲਖਣ ਦਾ ਪਵਸ਼ਾ  
5. ਅਿੰ ਤ  

 



ਦ ਜਾ ਅਪਧਆਏ  
ਲਾਈਨ ਦ ਜੀ (ਪਸ਼ਫਟ ਨਾਲ) 

ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਪਵਿੱ ਚ ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਕਰਪਦਆਂ ਕੁਝ ਅਿੱ ਖਰ ਪਸ਼ਫਟ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਉਘਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪਧਆਏ ਪਵਿੱ ਚ ਪਸ਼ਫਟ ਦਬਾ ਕੇ ਅਿੱ ਖਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਰੈਕਪਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। 
ਹਿੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਪਪਹਲੇ ਅਪਧਆਏ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 
ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਿੱ ਖਰ ਪਾਉਣ ਲਿੱ ਪਗਆਂ ਪਸ਼ਫਟ ਦਾ ਬਟਨ ਆਪਣੇ ਦੌਹਾਂ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀਆਂ 
ਚੀਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਪਦਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।  

 
ਪਸ਼ਫਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਿੱ ਖ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਿੱ ਖਰ ਉੱਘਰ ਕ ੇ

ਆਉਣਗੇ 
 
  

ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 100 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ  

ਓ  ਏ  ਅ  ਇ  ਉ                ਫ  ੜ  ਖ  ਥ  ਛ  ਠ 
ਓਏਅਇਉਇ  ੜਫੜਖਥਛਠ ਓਏਅਇਉਇ ੜਫੜਖਥਛਠ ਓਏਅਇਉਇ  ੜਫੜਖਥਛਠ 
ਓਏਅਇਉਇ  ੜਫੜਖਥਛਠ ਓਏਅਇਉਇ  ੜਫੜਖਥਛਠ ਓਏਅਇਉਇ  ੜਫੜਖਥਛਠ 

ਓਏਅਇਉਇ  ੜਫੜਖਥਛਠ ਓਏਅਇਉਇ  ੜਫੜਖਥਛਠ 
 

ਹੁਣ ਉਕਤ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ  50 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ: 
ਅਪਭਆਸ 1 

ਫੜ  ਖੜ  ਓਥ  ਓੜ  ਏਥ  ਛਠ  ਏਠ  ਅਠ  ਇਥ  ਉਠ  ਉਖ  ਓਖ  ਅਛ  ਛੜ  ਰੜ  ਤੜ  ਪੜ  
 ਅਪਭਆਸ 2  

ਅਖਰ  ਖਰਚ  ਚੜ  ਚਰਖ  ਪਪਠ  ਪੜ  ਓੜ  ਅਕ  ਏਕ  ਇਟ  ਪਟਪ  ਉਤ  ਤੋਟ   ਕੜਛ  ਅਠਰ 
ਖਰਚ ਉਠਰ  ਕੁਛੜ  ਚੋਕਰ  ਕੋਚਰ  ਛੋਕਰ ਖੋਖਰ ਫੋਕਰ ਉਖੜ ਫੁਫੜ ਖੁਰਕ ਖੀਰ ਫੁਕ ਫਖਰ
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Chunk 1. 

 
Chunk 2. 

 
Chunk 3. 

 
Chunk 4. 

 
Chunk 5.  

 
Chunk 6. 

 
Chunk 7. 

 
Chunk 8. 

 
Chunk 9.  

 
Chunk 10. 

 
 

 

ਬਹੁਪਤਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ੁਧਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪਲਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ 12000 ਅਪਧਆਪਕਾਂ ਪਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਪਹ 
ਸਪਕਆ ਪਕ ਉਨਿ ਾਂ ਨੇ ਅਪਧਆਪਕ ਲਿੱ ਗ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਪਹਲੀ ਤੋਂ ਪਿੰ ਜਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪਕਤਾਬਾਂ ਖੁਦ ਪੜਿੀਆਂ ਹਨ। 

ਡੀਪੀਆਈ ਦੀ ਪਘਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਪਧਆਪਕਾ ‘ਸੈਲਪਫਸ਼ ਜੇਂਟ’ ਕਹਾਣੀ ਪੜਿਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬਲੋਜ਼ਮ ਨ ਿੰ  ‘ਕਲੀਆਂ’, 
ਟਰੈਸਪਾਸਰਜ਼ ਨ ਿੰ  ‘ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਹ’, ਫਰੌਸਟ ਨ ਿੰ  ‘ਪਾਲਾ’ ਤੇ ਬੀਨੀਥ ਨ ਿੰ  ‘ਸਾਂਹ’ ਪਲਖ ਕੇ ਪੜਿਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪਸਪਖਆ 

ਅਪਧਆਪਕ ਝ ਠੀ ਪਮਡ ਮੇਲ ਨ ਿੰ  ਜਾਇਜ਼ ਠਪਹਰਾਉਂਦੀ, ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨ ਿੰ  ਕਪਹਿੰ ਦੀ ਹੈ- ਚਾਰ ਨਾਲ ਚੌਕਾ ਹੋਰ ਲਗਾ ਪਦਓ। ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ 
ਅਪਧਆਪਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਮੁਿੱ ਖ ਅਪਧਆਪਕਾ ਨੇ ਅਣਭੋਲ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨ ਿੰ  ਢਾਲ ਬਣਾ 

ਪਰਤੀ ਬਿੱ ਚਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਪਜ਼ਲਿੇ  ਦੇ ਇਕ ਪੇਂਡ  ਸਕ ਲ ਪਵਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਪਵਚ 
ਹੋਇਆ ਡਰਾਮਾ ਵੀਡੀਓ ਪਵਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਬਿੱ ਚੇ 2 ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 31 ਦੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਾਲ ਸਕ ਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪੜਿਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ 
ਕਰੀਬ 21 ਲਿੱ ਖ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ 52500 ਰੁਪਏ 

44% ਨ ਿੰ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ 29.7% ਨ ਿੰ  ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ ਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ; 67.4% ਨ ਿੰ  ਨਕਸ਼ੇ 
ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਸ ਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਨਿ ਾਂ ਪਵਚੋਂ 78.9% ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨੇ ਅਿੱ ਠ ਸਾਲ ਜਾਂ 

ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਵਕਾਸ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ 35.9% ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨ ਿੰ  ਘਿੰ ਪਟਆਂ ਪਮਿੰ ਟਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ 
ਆਉਂਦਾ; 11.7% ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਘਿੰ ਪਟਆਂ ਪਵਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ; 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸ ਬੇ ਨ ਿੰ  ਪਿੰ ਜ ਪਖਪਤਆਂ ਪਵਚ ਵਿੰ ਡ ਕੇ ਜੋ ਅਪਧਐਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ 
ਅਿੰ ਕੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਪਧਐਨ ਵੀ ਪਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹਨ। 
 

ਨਹੀਂ ਟਿੱ ਪੇ; 16.2% ਬਿੱ ਚੇ ਦ ਜੀ ਦੀ ਪਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਵਚ ਤਾਂ ਅਿੱ ਠਵੀਂ ਦੇ 44.9% ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨ ਿੰ  ਕੈਟ, ਸਨ, 

ਫੈਨ, ਪਨਊ, ਰੈੱਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਪਕਸਾਨ ਕਪਮਸ਼ਨ ਨੇ 

ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਸਪਖਆ ਸਪਥਤੀ ਪਰਪੋਰਟ ਪਵਚ ਦਰਜ ਹੈ ਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਅਿੱ ਠਵੀਂ ਦੇ 51.9% ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨ ਿੰ  
ਸਾਧਾਰਨ ਵਿੰ ਡ (ਭਾਗ) ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ; 22.5% ਬਿੱ ਚੇ 1 ਤੋਂ 100 ਤਿੱ ਕ ਅਿੰ ਕ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗ ੇ



ਤੀਜਾ ਅਪਧਆਏ  
( ਲਾਈਨ ਪਪਹਲੀ) 

ਪਪਹਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਿੱ ਖਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨ ਿੰ  
ਉਠਾ ਕੇ ਉਪਰ ਵਿੱ ਲ ਨ ਿੰ  ਪਲਜਾਣਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਿੱ ਖਰ ਨ ਿੰ  ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਂਗਲਾਂ ਮੁੜ 
ਮੁਖ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਲਆਉਣੀਆਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਪਹਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ  ਖਿੱ ਬੇ ਹਿੱ ਥ  ੋੌ 
(ਕਨੌੜਾ ਚੀਚੀ ਨਾਲ) ੋੈ ( ਪਰਿੰ ਗ ਪਫਿੰ ਗਰ ਨਾਲ )  ੋਾ (ਕਿੰ ਨਾ ਪਵਚਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ), ੋੀ 
(ਪਬਹਾਰੀ ਪਪਹਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ)  ੋ  (ਦੁਲੈਂਕੜ ਪਪਹਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ)   ਸਿੱ ਜੇ ਹਿੱ ਥ ਦੀਆਂ 
ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ  ਬ (ਪਪਹਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ),  ਹ ( ਪਪਹਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ)  ਗ ( ਪਵਚਲੀ ਉਂਗਲ 
ਨਾਲ)  ਦ (ਪਰਿੰ ਗ ਪਫਿੰ ਗਰ ਨਾਲ) ਜ ( ਚੀਚੀ ਨਾਲ) ਡ (ਚੀਚੀ ਨਾਲ) ਅਿੱ ਖਰ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।  
 

ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 100 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ:- 
 

ੋੌ  ੋੈ  ੋਾ  ੋੀ  ੋ               ਬ  ਹ  ਗ  ਦ  ਜ  ਡ 
 

ੋੌੋੈੋਾੋੀੋ ੋੀ  ਹਬਹਗਦਜਡੌ ੋੈੋ ਾੋੀੋ ੋੀ  ਹਬਹਗਦਜਡੌੋ ੈੋਾੋੀੋ ੋ ੀ  ਹਬਹਗਦਜਡ ੋੌੋੈੋਾੋੀੋ ੋੀ  
ਹਬਹਗਦਜਡ ੋੌੋੈੋ ਾੋੀੋ ੋੀ  ਹਬਹਗਦਜਡ ੋੌੋ ੈੋਾੋੀੋ ੋੀ  ਹਬਹਗਦਜਡੌੋੈੋਾੋੀੋ ੋ ੀ  

ਹਬਹਗਦਜਡ 

   
ਹੁਣ ਉਕਤ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ਿੰ  ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 50 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰ:ੋ- 

 

ਅਪਭਆਸ 1  
ਹਬ  ਗਜ  ਜਦ  ਡਜ  ਹਦ  ਹਜ  ਗਡ  ਡਬ  ਬਡ  ਦਹ  ਗਹ  ਜਗ ਬਜ ਬਗ ਗਦ ਡਗ ਹਡ  

 

ਅਪਭਆਸ 2 
ਹੌਜ  ਡੀਗ  ਡ ਗ  ਜੀਦ  ਬੈਗ  ਜਾਗ  ਦਾਗ  ਬਾਗ  ਬੌਡ  ਬੈਡ  ਬੀਜ  ਗੈਜ  ਬ ਜ ਜੈਦ ਬੈਜ ਦੀਦ 
ਦਾਦ ਦ ਜ ਪੈਜ ਰਾਗ ਰੌਬ ਤਾਬ ਚਾਚਾ ਦਾਦਾ ਦੀਦੀ ਡੈਡੀ ਹਾਰ ਰਾਹ ਹੀਰਾ ਹਰੇਕ ਬਰੇਕ ਡੇਕ ਟ ਕ 

ਟੀਕ ਕੀਟ 
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ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਵਚ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਪਕਨ ਸਪਾਨਇਲ ਟੀਬੀ ਦ ਰ ਹੋਣ ਪਵਚ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਿੱ ਜਣ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹ।ੈ ਅਪਜਹੀ ਗਿੰ ਭੀਰ ਹਾਲਤ ਪਵਚ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਇਲਾਜ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੰ ਦਾ ਹਰ ਰ ਪ ਤੋਂ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਪਕਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਨੇਮ ਨਾਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 

ਜੇ ਲਾਗ ਪਜ਼ਆਦਾ ਫੈਪਲਆ ਹਇੋਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਕ ਦੀ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਪਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ ਰਤ ਪਵਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਬੀ ਕਾਰਨ ਰੀੜਿ ਦੀ ਹਿੱ ਡੀ ਨ ਿੰ  

ਦਾ ਪਪਹਲਾਂ ਐਮਆਰਆਈ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਪਫਰ ਬੋਨ ਬਾਔਪਸੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਜੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਦੌਰ ਪਵਚ ਹੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸਿੰ ਭਵ ਹੈ। 

ਪਜਨਿ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਿੱ ਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਸੀ ਬਲਡ ਕਾਉਂਟ, ਏਲੀਵੇਟੇਡ ਐਰੀਥਰੋਸਾਇਟ 
ਸੇਪਡਮੈਟੇਸ਼ਨ, ਪਟਊਬਕਪਰਉਪਲਨ ਸਪਕਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਰੀੜਿ ਦੀ ਹਿੱ ਡੀ 

ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਪਵਚ ਹਿੱ ਦ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਸੁਿੰ ਨਾਪਨ। ਹਿੱ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਵਚ ਪਖਚਾਓ। ਪਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ 
ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਰੀੜਿ ਦੀ ਹਿੱ ਡੀ ਪਵਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਪਵਚ ਮੁਸ਼ਪਕਲ ਅਪਜਹੇ ਕੁਝ ਸਿੰ ਕੇਤ ਹਨ 

ਪਪਛਲੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲ ਪਵਚ ਕੁਿੱ ਝ ਅਪਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਜਸ ਪਵਚ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਪਵਚ ਸਪਾਇਨਲ ਟੀਬੀ 
ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪਪਿੱ ਠ ਪਵਚ ਅਕੜਾਹਟ। ਰੀੜਿ ਦੀ ਹਿੱ ਡੀ ਪਵਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਦ। ਰੀੜਿ ਦੀ ਹਿੱ ਡੀ ਪਵਚ ਝੁਕਾਅ। 

ਬੁਖਾਰ, ਭਾਰ ਘਿੱ ਟ ਹੋਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਪਫਰ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਨਿ ਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 
ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਲੇਪਕਨ ਰੀੜਿ ਦੀ ਹਿੱ ਡੀ ਪਵਚ ਟੀਬੀ ਵਰਗੇ ਗਿੰ ਭੀਰ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿੱ ਕ ਪਬਲਕੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। 

ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਵਚ ਪਜ਼ਆਦਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹਨ ਪਜਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨ ਿੰ  ਨਜ਼ਰਅਿੰ ਦਾਜ਼ ਕਰ 

ਪਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਰੀੜਿ ਦੀ ਹਿੱ ਡੀ ਪਵਚ ਟੀਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਲਿੱ ਛਣ ਕਮਰ ਪਵਚ ਦਰਦ ਰਪਹਣਾ, 

ਰੀੜਿ ਦੀ ਹਿੱ ਡੀ ਪਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀਬੀ ਇਿੰ ਟਰ-ਵਰਪਟਬਲ ਪਡਸਕ ਪਵਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਫਰ ਰੀੜਿ ਦੀ ਹਿੱ ਡੀ ਪਵਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। 
ਸਮੇਂ ਪਸਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਲਕਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। 



ਚੌਥਾ ਅਪਧਆਏ 
(ਲਾਈਨ ਪਪਹਲੀ -ਪਸ਼ਫਟ ਨਾਲ) 

ਪਪਹਲੀ ਲਾਈਨ ਪਵਿੱ ਚ ਪਸ਼ਫਟ ਦਿੱ ਬ ਕੇ ਔ ਐ ਆ ਈ ਊ  ਅਤੇ  ਭ ਙ ਘ ਧ ਝ ਢ (ਞ) ਅਿੱ ਖਰ 
ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਾਧ  ਅਿੱ ਖਰ ਞ ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਢ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  
 
 

 
ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 100 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ:- 

 

ਔ  ਐ  ਆ  ਈ  ਊ              ਭ  ਙ  ਘ  ਧ  ਢ  ਞ 
 

ਔਐਆਈਊਈ   ਙਭਙਘਧਢਞ ਔਐਆਈਊਈ   ਙਭਙਘਧਢਞ ਔਐਆਈਊਈ   ਙਭਙਘਧਢਞ 
ਔਐਆਈਊਈ   ਙਭਙਘਧਢਞ ਔਐਆਈਊਈ   ਙਭਙਘਧਢਞ ਔਐਆਈਊਈ   ਙਭਙਘਧਢਞ 

ਔਐਆਈਊਈ   ਙਭਙਘਧਢਞ 

   
ਹੁਣ ਉਕਤ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ਿੰ  ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 50 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ :- 

ਅਪਭਆਸ 1 
ਘਧਾ  ਢਾਬ  ਐਭ  ਊਘ  ਈਭ  ਊਭ  ਐਢ  ਞਞ ਆਧਾ  ਔਭ  ਐਭ  ਆਘ  ਈਢ  ਢੀਢ 

 
ਅਪਭਆਸ 2  

ਭਰਾ  ਘਰ  ਬਰ  ਭਰ  ਭਠ  ਗਠ  ਹਠ  ਚੌੜ  ਐਬ  ਔੜ  ਊਠ  ਊਭ  ਛੈਅ  ਪੈਰ  ਤੈਰ  ਐਪ  ਆਗ  
ਭਾਗ  ਔਖ  ਪਙ  ਘੁਘ  ਧੀਰ  ਪਝਜਕ  ਢੀਠ  ਜਞ  ਝਘ ਆਰਾ ਤਾਰਾ ਕਾਰਾ ਕਾਕਾ ਚਾਚਾ ਦਾਦਾ 

ਪਾਪਾ ਬੀਬੀ ਬਾਬਾ ਬੇਬੇ ਤਾਰਾ ਪਾੜਾ ਰਾੜਾ ਕਾੜਾ ਕੀੜਾ
 
 
 



ਅਪਭਆਸ 39 

Chunk 1. 

 
Chunk 2. 

 
Chunk 3. 

 
Chunk 4. 

 
Chunk 5.  

 
Chunk 6. 

 
Chunk 7. 

 
Chunk 8. 

 
Chunk 9.  

 
Chunk 10. 

 

 

 

ਕਪਹ ਕੇ, ‘ਡਾਇਰ ਇਕ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਪਰਸ਼ ਹੈ’ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰ ਨ ਿੰ  ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਪਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ 
ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨੈਪਤਕ ਪਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱ ਲਾ ਝਾੜ ਪਲਆ। 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। 9-10 ਅਪਰੈਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਹਾਪਕਆਂ ਤੋਂ ਪਪਰਪਿੱ ਕ ਹੋ ਰਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨ ਿੰ  ਉਸਦੇ 
ਅਿੰ ਜ਼ਾਮ ਵਿੱ ਲ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਜਿੱ ਪਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰਿੰ ਤ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ 

ਆਪਣਾ ਪੁਲੀਸ ਬਿੰ ਦੋਬਸਤ ਵਧਾ ਪਲਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਅਪਰੈਲ 1919 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨਿ ਾਂ ਲਈ 1857 ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ 
ਸੁਪਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜਿੱ ਪਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਪਵਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ 

ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਅਤੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਨ ਿੰ  ‘ਪਹਿੰ ਦ  ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਜੈ’, ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਜੈ’ ਅਤੇ ‘ਪਕਚਲ - 
ਸਿੱ ਪਤਆਪਾਲ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿੱ ਗੇ। ਇਨਿ ਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 

ਦੇ ਕੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ ਪਜਸ ਪਵਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਪਗਆ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਪਵਰੁਿੱ ਧ ਦੇਸ਼ 
ਪਵਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਪਜਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਿੰ ਪਮਰਤਸਰ ਪਵਚ 

ਰ ਪ ਪਵਚ ਪਿੰ ਜਾਬ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨ ਿੰ  ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿੰ ਜਾਬ ਦਾ 
ਲੈਫਟੀਨੈਂ ਟ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਬਾਰ ਬਾਰ 1857 ਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਪਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੌਲਟ ਪਬਿੱ ਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਬਪਣਆ। ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ 1914 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦਾ 
ਪਬਰਪਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ ਪਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਪਹਿੱ ਸਾ ਸੀ। ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ 

ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਚਿੱ ਲੇ, 42 ਨ ਿੰ  ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 114 ਨ ਿੰ  ਉਮਰ ਕੈਦ, 93 ਨ ਿੰ  ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 42 ਬਰੀ ਹੋਏ। ਇਨਿ ਾਂ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ 
ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬ  ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਜਸ ਦੀਆਂ 

ਹਪਥਆਰਬਿੰ ਦ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿੰ ਜਾਬ ਪਵਚ ਗ਼ਦਰ ਜੁਝਾਰ ਆਂ ਨੇ ਪਹਿੰ ਦੋਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪ ਰਨ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ 
ਸਾਥ ਦੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਰਮ ਨ ਿੰ  ਨਿੰ ਗਾ ਕਰ ਪਦਿੱ ਤਾ। ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕ ਮਤ ਨੇ ਦਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਪਜਸ ਤਪਹਤ 291 ਗ਼ਦਰੀਆਂ ’ਤ ੇ

1913 ਪਵਚ ਬਣੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨ ਿੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਬਲ ਕਰ ਪਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਇਸ 
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝਿੰਡੇ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਜਨਿ ਾਂ ਨੇ ਪਿੰ ਜਾਬ ਪਵਚ 



ਪਿੰ ਜਵਾਂ ਅਪਧਆਏ 
ਲਾਈਨ ਤੀਸਰੀ 

ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਪਵਿੱ ਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨ ਿੰ  ਆਪਣੀਆ ਂਉਂਗਲਾਂ ਨ ਿੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱ ਲ ਪਲਆ 
ਕੇ ਅਿੱ ਖਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਿੱ ਕ ਗਿੱਲ ਪਧਆਨ ਪਵਿੱ ਚ ਰਹੇ ਕੇ ਅਿੱ ਖਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਪਪਸ ਮੁਿੱ ਖ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਪਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ੋਿੰ ਮ 
ਨ ਅਤੇ  ਵ   ਲ  ਸ  ,  .  ਯ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਇਹਨਾਂ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਖਿੱ ਬੇ ਹਿੱ ਥ ਦੀਪਰਿੰ ਗ 
ਪਫਿੰ ਗਰ ਨ ਿੰ  ਹੇਠਾਂ ਵਿੱ ਲ ਪਲਆ ਕ ੇੋਿੰ  ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤ ੇਪਵਚਾਲੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ `ਮ ਅਤੇ ਪਪਹਲੀ ਉਂਗਲ 
ਨਾਲ ਨ ਅਤ ੇਵ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱ ਜੇ ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਪਪਹਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ `ਲ, ਦ ਜੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਸ ਅਤੇ ਤੀਜੀ 
ਉਂਗਲ ਨਾਲ ( , ) ਅਤੇ ਚੀਚੀ ਨਾਲ (. ਅਤੇ  ਯ ) ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ।  
 

ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 100 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ:- 

  ੋਿੰ  ਮ  ਨ                     ਵ  ਲ  ਸ   ,   .   ਯ  
 

ੋਿੰ ਮਨ   ਵਲਸ , . ਯ ੋਿੰ ਮਨ   ਵਲਸ , . ਯ  ੋਿੰ ਮਨ   ਵਲਸ , . ਯ ੋਿੰ ਮਨ   ਵਲਸ , . ਯ  ੋਿੰ ਮਨ   
ਵਲਸ , . ਯ  ੋਿੰ ਮਨ   ਵਲਸ , . ਯ  ੋਿੰ ਮਨ   ਵਲਸ , . ਯ  ੋਿੰ ਮਨ   ਵਲਸ , . ਯ  ੋਿੰ ਮਨ   ਵਲਸ , . 

ਯ  
 

ਹੁਣ ਉਕਤ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ਿੰ  ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 50 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰ:ੋ- 
ਅਪਭਆਸ 1.  

ਮਨ  ਮਿੰ ਨ ਸਨ  ਸਿੰ ਨ ਨਲ ਵਲ ਸਲ ਕਲ ਤਲ ਰਲ ਮਲ ਪਲ ਕਲ ਗਲ ਜਲ ਹਲ ਹਨ ਹਿੰ ਸ ਰਸ ਕਸ  
ਕਿੰ ਸ ਕਿੰ ਮ ਯਗ ਯਰ ਯਕ ਯਵ ਯਹ ਮਰ ਸਰ ਲਰ ਵਰ  

ਅਪਭਆਸ 2.  
ਮਾਨ ਕਾਨ ਤਾਨ ਚਿੰ ਨ ਤਿੰ ਨ ਕਿੰ ਨ ਨਾਲ ਸਾਲ ਪਾਲ ਕਾਲ ਤਾਲ ਤਾਨ ਸਾਨ ਗਾਨ ਕਾਨ ਪਾਨ ਟਿੰ ਕ ਸਿੰ ਕ 
ਰਿੰ ਕ ਚਿੰ ਕ ਸਿੰ ਗ ਰਿੰ ਗ ਕਿੰ ਧ ਪਿੰ ਙ ਬਿੰ ਦ ਸਿੰ ਦ ਛਿੰ ਦ ਗਿੰ ਧ ਨਾੜ ਲਾਰ ਸਾਰ ਗੈਸ ਲੈਸ ਕੈਸ ਮੈਸ ਯਿੰ ਗ ਯਾਰ 

ਯੈਸ ਯੈਲ ਲੈਯ ਵੈਲ ਮੈਲ ਵਾਲ ਵੇਲ ਰੇਲ  
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ਕਰਨੈਲ ਪਸਿੰ ਘ ਪਿੰ ਜੋਲੀ, ਪਨਰਮੈਲ ਪਸਿੰ ਘ ਜੌਲਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਕਾਲੇਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਬੁਿੱ ਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ 
ਪਸਿੰ ਘ, ਰਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ, ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਸਰੋਆ ਤੇ ਪਸਮਰਨਜੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 
  

ਜਿੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੰ ਗਤ ਨ ਿੰ  ਪਸਿੱ ਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਪਤਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ 
ਪੀੜਿੀ ਨ ਿੰ  ਪਸਿੱ ਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਬਹਤੁ ਵਿੱ ਡਾ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਿੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 

ਉਨਿ ਾਂ ਪਿੰ ਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਫਤਪਹ ਪਦਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਪਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬਿੰ ਦਾ ਪਸਿੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ 
ਪਾਇਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਪਕਹਾ ਪਕ ਪਪਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱ ਪੜਪਚੜੀ ਪਵਿੱ ਚ 

ਪਸਿੱ ਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬਿੰ ਦਾ ਪਸਿੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨ ਿੰ  ਲੋਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁਿੰ ਚਾਉਣ 
ਲਈ ਸ਼ਪਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪਪਿੰ ਡ ਪਿੱ ਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਪਧਕਾਰ ਪਦਿੱ ਤੇ ਗਏ। ਉਨਿ ਾਂ ਪਕਹਾ ਪਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਸਿੱ ਖ ਪਵਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਸਿੱ ਖ 
ਲੀਡਰਪਸ਼ਪ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਿ ਾਂ ਪਕਹਾ ਪਕ 

ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਜਿੱ ਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਪਹਬਜ਼ਾਪਦਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪਲਆ, ਉੱਥੇ 700 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 
ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਪਹਲੇ ਪਸਿੱ ਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ 

ਪਰੋ. ਬਡ ਿੰ ਗਰ ਨੇ ਪਕਹਾ ਪਕ ਬਿੰ ਦਾ ਪਸਿੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਪਵਿੱ ਚ ਚਿੱ ਪੜਪਚੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚੋਂ ਦੇਸ਼ 
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਪਹਲੀ ਲੜਾਈ ਆਰਿੰ ਭੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ ਬਾ ਸਰਪਹਿੰ ਦ ਨ ਿੰ  

ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਪਹਬ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰ ਜ ਪਪਆਪਰਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਏ ਫਤਪਹ ਮਾਰਚ ਪਵਿੱ ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਣੇ 
ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਪਨਹਿੰਗ ਪਸਿੰ ਘਾਂ ਸਮਤੇ ਵਿੱ ਡੀ ਪਗਣਤੀ ਸਿੰ ਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। 

ਪਜਸ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬਿੰ ਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਰਧਾਨ ਪਰੋ. ਪਕਰਪਾਲ ਪਸਿੰ ਘ ਬਡ ਿੰ ਗਰ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਪਹਲਾਂ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਪਹਬ ਪਵਿੱ ਚ ਸਵੇਰੇ ਅਖਿੰ ਡ ਪਾਠ ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। 

ਇਪਤਹਾਸਕ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਫਤਪਹ-ਏ-ਜਿੰਗ ਸਾਪਹਬ ਚਿੱ ਪੜਪਚੜੀ ਤੋਂ ਪਸਿੱ ਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬਿੰ ਦਾ ਪਸਿੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 
ਸਰਪਹਿੰ ਦ ਫਤਪਹ ਪਦਵਸ ਨ ਿੰ  ਸਮਰਪਪਤ ਅਿੱ ਜ ‘ਫਤਪਹ ਮਾਰਚ’ ਅਿੱ ਜ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ, 



ਛੇਵਾ ਅਪਧਆਏ 
ਲਾਈਨ ਤੀਸਰੀ (ਪਸ਼ਫਟ ਨਾਲ)  

ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਪਵਿੱ ਚ  ਅਸੀਂ  ( ੋ ਂਣ ੲ ਅਤ ੇ ਲ਼ ਸ਼  ।) ਵਰਗੇ ਅਿੱ ਖਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪਸਖਾਂਗ।ੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  
ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਪਨਯਮ ਪਿੰ ਜਵੇਂ ਅਪਧਆਏ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹਰ ਅਿੱ ਖਰ ਪਸ਼ਫਟ ਬਟਨ ਦਬਾ 
ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਪਬਿੰ ਦੀ ( ੋਂ ) ਖਿੱ ਬੇ ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਤੀਜੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ  (ਣ) ਪਵਚਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ 
ਅਤੇ ( ੲ ) ਪਪਹਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ (ਵ) ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਅਤੇ  (ਨ) ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਈੋ ਅਿੱ ਖਰ 
ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ੇਤਰਾਂ (ਲ਼) ਸਿੱ ਜੇ ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਪਪਹਲੀ ਉਂਗਲ ਅਤੇ (ਸ਼) ਦ ਜੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਪਏਗਾ, (।) ਡਿੰਡੀ 
ਸਿੱ ਜੇ ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਪਵੇਗੀ।  
 

ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 100 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ:- 
 

ੋਂ   ਣ                     ੲ  ਲ਼   ਸ਼    । 
ੋਂ ਣੲ    ਲ਼ ਸ਼। ੋ ਂਣੲ    ਲ਼ ਸ਼। ੋਂ ਣੲ    ਲ਼ ਸ਼। ੋਂ ਣੲ    ਲ਼ ਸ਼। ੋ ਂਣੲ    ਲ਼ ਸ਼। ੋ ਂਣੲ    ਲ਼ ਸ਼। 

ੋਂ ਣੲ    ਲ਼ ਸ਼। ੋ ਂਣੲ    ਲ਼ ਸ਼। ੋਂ ਣੲ    ਲ਼ ਸ਼। ੋਂ ਣੲ    ਲ਼ ਸ਼। ੋ ਂਣੲ    ਲ਼ ਸ਼। ੋ ਂਣੲ     
 

ਹੁਣ ਉਕਤ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ਿੰ  ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 50 ਵਾਰ ਟਾਈਪ 
ਕਰੋ:- 

ਅਪਭਆਸ 1.  
ਰਣ ਲੲ ਲ਼ਰ । ਕਲ਼ ਛਣ । ਸਾਂਗ ਲਾਂਘਾ । ਪਲ਼ ਸ਼ਕ । ਰਸ਼ ਸ਼ਪਹ । ਤਣ ਕਣ । ਸਣ ੲਖ । 

ਕਾਂ ਮਾਂ ।  ਛਾਂ ਹਾਂ । ਜਾਂ ਲਾਂ  ।  
ਅਪਭਆਸ 2.  

ਸ਼ਰਬਤ ਵਲਵਲਾ ਰਣ ਗਣਤ ਮਣਤ ਸ਼ਲਗਮ ਸਾਂਵਲਾ ਆਂਵਲ਼ਾ ਪਸ਼ਆਮ । 
ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਾਂਗ ਵਲ਼ਸ਼ਲ਼ ਰੁਲ਼ਾ ਚੁਲ਼ਾ ਰਣਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰ ਗਮ ਰਿੰ ਙਣ । 
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ਪਿੰ ਝਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਨਰਸਿੰ ਦਹੇ, ਇਹ ਖੁਿੱ ਲਿੇ  ਅਿੰ ਬਰ ਥਿੱ ਲੇ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਦਾ ਇਕ ਅਪਤ 
ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਹ।ੈ ਮਾਰ ਥਲ ਪਵਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਪਹਕਦੇ ਫੁਿੱ ਲ ਸਭ ਦਾ ਬਾਂਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਦੁਬਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪਵਭਾਗ ਮੁਤਾਪਬਕ ਦੁਬਈ ਦੇ ਪਮਰਾਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਖੁਿੱ ਲਿਣ ਦੇ ਪਪਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਿੱ ਥੇ ਦੋ ਲਿੱ ਖ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋਕ 
ਆਏ। ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਛੁਿੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਅਤੇ ਵੀਕ ਐਡਂ ’ਚ ਇਿੱ ਥੇ ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਪਵਚ ਪਵਪਭਿੰ ਨ ਤੇ ਪਵਲਿੱ ਖਣ ਅਪਹਸਾਸ ਅਤੇ ਆਨਿੰ ਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਕ ਅਿੰ ਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਪਬਕ ਗਾਰਡਨ ਟ ਪਰਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆਂ ਪਵਚ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਗਏ ਸਨ। ਦੁਬਈ ਪਮਰਾਕਲ ਗਾਰਡਨ ਪਵਸ਼ਵ ਪਵਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਚਿੱ ਪਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਗਾਰਡਨ ਟ ਪਰਜ਼ਮ ਦਾ ਪਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਪਖੜੇ ਹੋਏ 
ਫੁਿੱ ਲ, ਮਪਹਰਾਬਦਾਰ ਸਜਾਵਟ, ਮੀਨਾਰਕਾਰ ਢਾਂਚੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਰਤੀਕਾਰੀ ਆਪਦ ਇਕ ਵਿੱ ਖਰੇ ਪਕਸਮ ਦੀ 

ਪਦਨ ਪਗਣਤੀ-ਪਮਣਤੀ ਪਵਚ ਹੀ ਲਿੱ ਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਟਕਟ 50 ਦਰਾਮ (943.5 ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਇਹ ਬਾਗ਼ ਭਰ ਗਰਮੀਆਂ 
ਪਵਚ ਬਿੰ ਦ ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਗ਼ ਪਵਚ ਬੌਲੀਵੁਿੱ ਡ ਪਫਲਮ ‘ਹਮਾਰੀ ਅਧ ਰੀ ਕਹਾਨੀ’ ਦੇ ਕੁਝ ਪਦਰਸ਼ ਪਫਲਮਾਏ 

ਪਦਪਵਆਂਗਾਂ ਲਈ ਲਿੰ ਬ ਤਰਾ ਪਜਹਾ ਮੋਟਰ ਕਾਰਟ (ਠੇਲਾ) ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜ ਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸੌਦਾ 
ਜ਼ਰਾ ਮਪਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ 30 ਦਰਾਮ (566 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜ ਸ ਦਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪੀ ਤਾਂ ਪਲਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ 

ਦਾ ਪਸਰਜਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਗ਼ ਪਵਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਹਨ। ਪਵਸ਼ਾਲ ਪਾਰਪਕਿੰ ਗ ਹੈ। ਦੋ ਪਤਿੰ ਨ ਘਿੰ ਟੇ ਘੁਿੰ ਮਣ-ਪਫਰਨ 
ਕਰ ਕੇ ਥਿੱ ਕ ਜਾਣ ਵਾਪਲਆਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪਰਬਿੰ ਧ ਹੈ। ਲੇਟਵੇਂ ਝ ਲੇ ਹਨ। 

ਇਨਿ ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸਿੰ ਭਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਪਲਆਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਪਕਾ ਪਸਿੰ ਜਾਈ ਪਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ 4 ਕਰੋੜ ਦਰਾਮ (1.1 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੈ। ਅਬਦਲ ਨਾਸਰ ਰਾਹਲ ਇਸ 

5 ਕਰੋੜ ਫੁਿੱ ਲ, 25 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਅਤੇ 120 ਤਰਿਾਂ ਦੇ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਕਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਨਿ ਾਂ ਪਵਚ ਵਧੇਰੇ ਫੁਿੱ ਲ ਮੌਸਮੀ ਹਨ ਪਜਨਿ ਾਂ ਪਵਚ 
ਪਚਿੱ ਟੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰਿੰ ਗ ਦੇ ਪੈਟ ਨੀਆ, ਪਚਿੱ ਟਾ ਜੈਰੇਨੀਅਮ, ਪੀਲਾ ਵਾਇਓਲਾ, ਪਜ਼ਨੀਆ ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਆਪਦ ਹਨ। 

ਦੁਬਈਲੈਂਡ ਪਜ਼ਲਿੇ  ਦੇ ਅਲਬਰਸ਼ਾ ਸਾਊਥ ਇਲਾਕੇ ਪਵਚ ਸਪਥਤ ਇਹ ਬਾਗ਼ ਵੈਲੈਨਟਾਈਨ ਡੇਅ ਮੌਕੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨ ਿੰ  ਜਨਤਾ 
ਲਈ ਖੋਪਲਿਆ ਪਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਪਵਚ ਫੈਪਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਗ਼਼਼ ਪਵਚ 



ਸਿੱ ਤਵਾਂ ਅਪਧਆਏ 
ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਲਾਈਨ 

ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਲਾਈਨ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਪਕ ਗਪਣਪਤਕ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਚਿੰ ਨਾਂ 
ਨ ਿੰ  ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਰੈਕਪਟਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨ ਿੰ  
ਇਵੇਂ ਰਿੱ ਖੋ ਪਕ ਖਿੱ ਬੇ ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਚੀਚੀ ਸਿੰ ਪਖਆ 1 ਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱ ਜੇ ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਚੀਚੀ 0 ਤੇ ਹੋਵੇ। ਖਿੱ ਬੇ ਹਿੱ ਥ 

ਨਾਲ  ਅਸੀਂ 1 2 3 4 5 ਅਤੇ ਸਿੱ ਜੇ ਹਿੱ ਥ ਨਾਲ 6 7 8 9 0 ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ।  
 
 

ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 100 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ:- 

1  2  3  4  5             6  7  8  9  0 

Alt+Gr ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੰ ਪਖਆਵਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
੧  ੨  ੩  ੪  ੫          ੬  ੭  ੮  ੯  ੦ 
ਹੁਣ ਉਕਤ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ਿੰ  ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 50 ਵਾਰ ਟਾਈਪ 

ਕਰੋ:- 
ਅਪਭਆਸ 1  

123454 767890 123454 767890 123454 767890 123454  767890 123454 
767890  

੧੨੩੪੫ ੬੭੮੯੦ ੧੨੩੪੫ ੬੭੮੯੦ ੧੨੩੪੫ ੬੭੮੯੦ ੧੨੩੪੫ ੬੭੮੯੦ ੧੨੩੪੫ ੬੭੮੯੦   
ਅਪਭਆਸ 2  

564321  86327  54910  86327  54910  86327 
ਨੋਟ- ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਫੋਨ ਨਿੰ ਬਰ , ਰੋਲ ਨਿੰ ਬਰ ਵਗਰੈਾ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ
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ਆਪਕਰਤੀਆਂ ਵਿੱ ਡਆਕਾਰੀ ਹੀ ਹਨ ਪਕਉਂਪਕ ਵਿੱ ਡਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਇਨਿ ਾਂ ਦੀ ਵਪਡਆਈ ਹੈ। ਪਬਿੱ ਲੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁਿੱ ਖ 
ਬੌਂਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਪਪਹਨੀਂ ਪਕਸੇ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀ ਵਾਂਗ ਖੜਿੀਆਂ ਹਨ ਚਾਰੋ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ। 

ਬਾਗ਼ ਪਵਚ 26 ਪਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ 15,000 ਪਤਤਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਉਕਿੱ ਦ ਢਾਂਚੇ ਪਬਆਨਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਵਧੇਰੇ 
ਹਨ। ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਜਿੰ ਬੋ ਜੈੱਟ ਵੀ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ਿੰ ਗਾਪਰਆ ਖੜਿਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ 

ਉੱਚੀ ਅਤੇ 35 ਟਨ (317 ਕੁਇਿੰ ਟਲ) ਭਾਰੀ ਪਮਿੱ ਕੀ ਮਾਊਸ ਦੀ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਮੜਿੀ ਪਰਕਾਰਡ ਤੋੜ ਟੋਪੀਅਰੀ ਅਤੇ ਪਵਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ 
ਤੇ ਇਸ ਪਖਿੱ ਤੇ ਦਾ ਪਪਹਲਾ ਪਤਤਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਵੀ ਇਿੱ ਥੇ ਮੌਜ ਦ ਹਨ। ਪਤਤਲੀਆਂ ਦੇ 

ਪਗਿੰ ਨੀਜ਼ ਬੁਿੱ ਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਪਰਕਾਰਡਜ਼ ਪਵਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਤਿੰ ਨ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਗ਼ ਇਸ ਪਕਤਾਬ ਪਵਚ ਦਰਜ ਹੈ। 
ਏਅਰਬਿੱ ਸ ਏ380 ਦਾ ਪਵਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਲਿੱ ਪਦਆ ਜਹਾਜ਼, 18 ਮੀਟਰ (60.66 ਫੁਿੱ ਟ) 

ਦੇ ਪਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟ ਪਰਜ਼ਮ ਐਡਂ ਕਾਮਰਸ ਮਾਰਕੀਪਟਿੰ ਗ ਅਤੇ ਪਵਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਪਬਕ ਦੁਬਈ 
ਦਾ ਪਮਰਾਕਲ ਗਾਰਡਨ ਕੁਦਰਤੀ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਬਾਗ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਚ ਮੌਜ ਦ ਕੁਦਰਤੀ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 

ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕਉਂਪਕ ਸਿੱ ਪਭਅਕ ਲੋਕ ਅਪਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦਾ ਡਰ ਅਪਜਹਾ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਪਦਿੰ ਦਾ। ਫੁਿੱ ਲ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਦ ਰ ਦੀ ਗਿੱ ਲ, ਕੋਈ ਪਤਤਲੀਆਂ ਤਕ ਨ ਿੰ  ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਦੁਬਈ 

ਪੈਣ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਪਸਿੰ ਘ ਦੀ ‘ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਨਾ ਸਾਨ ਿੰ  ਅਸਾਂ ਹਿੱ ਟ ਮਪਹਕ ਦੀ ਲਾਈ/ ਲਿੱ ਖ ਗਾਹਕ ਜੇ ਆ ਕੇ ਸੁਿੰ ਘੇ ਖਾਲੀ ਇਕ ਨਾ 
ਜਾਈ’ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਈ; ਭਾਵੇਂ ਇਿੱ ਥੇ ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗਿੱ ਲ 

ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਨ ਿੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਆਨਿੰ ਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਪਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਪਹਿੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ 
ਲਪਹਰਾ ਪਰਹਾ ਫੁਿੱ ਲ ਵੀ ਅਪਜਹੇ ਪਵਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਏਨੇ ਗਪਹਰੇ ਹੋਵਣ ਪਕ ਹਿੰ ਝ  ਵਗ 

ਦੇਖਣ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਕੁਦਰਤ ਪਰਮੇੀ ਕਵੀਆਂ, ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਵਲੀਅਮ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਅਤੇ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਦੇ 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਪਸਿੰ ਘ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿੱ ਚਦੇ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ ਨਰਗਸੀ ਫੁਿੱ ਲਾਂ (ਡੈਫੋਪਡਲਜ਼) ਦੀ ਇਕ ਝਾਤ 

ਦੁਬਈ ਦਾ ਪਮਰਾਕਲ ਗਾਰਡਨ (ਪਕਰਸ਼ਮਈ ਬਾਗ਼) ਅਪਜਹੀ ਹੀ ਜਗਿਾ ਹੈ ਪਜਿੱ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਹੋਰ ਪਜਊਣ ਨ ਿੰ  ਪਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਧਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸੁਲਿੱ ਖਣੀ ਕੁਿੱ ਖ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੁਸਕਾਨ 



ਅਿੱ ਠਵਾਂ ਅਪਧਆਏ 
ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਲਾਈਨ (ਪਸ਼ਫਟ ਨਾਲ) 

ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਲਾਈਨ ਪਵਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਅਿੱ ਖਰ ਪਸ਼ਫਟ ਦਬਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ੋ ਹ ੋ ਵ ੋ ਯ ੋਿੱ    ( ) -  
ਯਾਨੀ ਪਕ ਪਰੈ ਪਵਿੱ ਚ  ( ਪਸ਼ਫਟ ` ) ਹਾਹਾ,  (ਪਸ਼ਫਟ 1 ) ਵਾਵਾ, (ਪਸ਼ਫਟ 2 ) ਯਯਾ ਅਤੇ  ( ਪਸ਼ਫਟ 4 ) ਅਿੱ ਧਕ 
ਵਰਗੇ ਸਪਸ਼ੈਲ ਕਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ( ਪਸ਼ਫਟ 9 ਅਤ ੇ0 ) ਬਰੈਕਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆ ਂਹਨ।  
ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟ ( ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨ ਿੰ  ਪਵਿੰ ਡੋਜ਼ ਦੀ  ਨੋਟ ਪਡੈ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ) 

 
 

ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 100 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ:- 

ੋ ਹ ੋ ਵ ੋ ਯ ੋਿੱ                   ( ) -  
ੋ ਹ ੋ ਵ ੋ ਯ ੋਿੱ     ( ) -   ੋ ਹ ੋ ਵ ੋ ਯ ੋਿੱ     ( ) -   ੋ ਹ ੋ ਵ ੋ ਯ ੋਿੱ     ( ) -   ੋ ਹ 

ੋ ਵ ੋ ਯ ੋਿੱ     ( ) -   ੋ ਹ ੋ ਵ ੋ ਯ ੋਿੱ     ( ) -   ੋ ਹ ੋ ਵ ੋ ਯ ੋਿੱ     ( ) -  
 

   
ਹੁਣ ਉਕਤ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠ ਪਲਖੇ  ਨ ਿੰ  ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 50 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ:- 

 

ਅਪਭਆਸ 1.  
ਰਵਿ ਸਵ ਪਕਰਪਾ ਸਰਵਣ ਸਿੱ ਤ ਕਿੱ ਦ  ਅਿੱ ਧ ਦਰਵ  ਹਵੈ  ਰਯਾ ਕਯਾ ਜਯਾ ਲਿੱ ਭ ਰਿੱ ਬ  

ਅਪਭਆਸ 2. 
ਅਿੰ ਪਮਰਤ  ਪਰਮਾਤਮਾ  ਸਰਬਿੱ ਤ  ਪਪੜਿਆ  ਰਪੜਿਆ  ਰਯਾਤ  ਗਯਾਨ  ਹਵੈ  ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ  ਦਰਵਮਾਨ  

ਸਵੈ-ਮਾਨ 
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ਉਹ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਉੱਚਾਈ ’ਤੇ ਪਹੁਿੰ ਚ ਕੇ ’ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿੰ ਭ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਫਰ ਖਿੰ ਭ ਫੈਲਾ 
ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱ ਲ ਤਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪਕਸੇ ਪਿੱ ਥਰ ਜਾਂ ਪਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਡਲੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਝੁਿੰ ਡਾਂ ਪਵਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਰ ਦੀ ਪਸਰ ਦੀ ਕਲਗੀ ਪਰਜਣਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖੜਿੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਪਰਜਣਨ ਦੇ ਪਦਨਾਂ ਪਵਚ ਨਰ ਪਿੰ ਛੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਪਕ ਦ ਜੇ ਪਿੰ ਛੀ ਪਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਸਿੰ ਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਦ ਜੇ ਪਿੰ ਛੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ 
ਲਾਉਣ ਪਵਚ ਵੀ ਮਾਪਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰ ਛੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨ ਿੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ 

ਪਕਸੇ ਵੇਲੇ ਟੋਪ ਪਚੜੀ ਪਕਸੇ ਵਿੱ ਟ ਜਾਂ ਪਿੱ ਥਰ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰ ਛੀਆਂ ਪਵਚ ਪਗਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ ਜੇ ਪਿੰ ਛੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ 

ਟੋਪ ਪਚੜੀ ਦੇ ਪਸਰ ਉੱਪਰਲੀ ਖੜਿਵੀਂ ਅਤੇ ਪਤਿੱ ਖੀ ਕਲਗੀ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਨ ਪਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨ ਿੰ  ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜੋਪੜਆਂ 
ਪਵਚ ਜਾਂ ਚਾਰ, ਪਿੰ ਜ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰ ਪ ਪਵਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਦੇਪਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਲਕਾ ਰੇਤ ਰਿੰ ਗਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਦੀ ਛਾਤੀ ’ਤੇ ਬਦਾਮੀ ਧਾਰੀਆਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਟੋਪ ਪਚੜੀ ਪਵਚ ਕੋਈ ਅਿੰ ਤਰ 
ਪਵਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪਦਿੰ ਦਾ। ਇਹ ਪਿੰ ਛੀ ਘਰੇਲ  ਪਚੜੀ ਨਾਲੋਂ ਆਕਾਰ ਪਵਚ ਥੋੜਿਾ ਵਿੱ ਡਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 17 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰ 37 ਅਤੇ 55 ਗਰਾਮ ਤਕ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਟੋਾ ਤੇ ਭ ਰਾ ਪਿੰ ਛੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਿੰ ਗ ਉੱਪਰੋਂ 
ਮਪਟਆਲਾ ਅਤੇ ਗ ੜਿੀਆਂ ਭ ਰੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਠੇਲੇ ਪਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਰਿੰ ਗ 

ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਪਜਿੱ ਥੇ ਬੀਜ ਆਪਦ ਪਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵੇਪਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ ਿੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦੇ ਖੈਤਾਨਾਂ ਪਵਚ ਵੀ ਵੇਪਖਆ ਪਗਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਯੁਰੇਸੀਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪ ਰਬੀ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ ਪਵਚ ਪਮਲਦਾ ਹੈ। ਟੋਪ ਪਚੜੀ 
ਆਪਣੀਆਂ 81 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪਕਸਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰ ਛੀਆਂ ਤੋਂ ਪਭਿੰ ਨ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਿੱ ਲਿੇ , ਸੁਿੱ ਕੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਪਵਚ ਪਮਲਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਪਿੰ ਛੀ ਹੈ 

ਟੋਪ ਪਚੜੀ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤ ੇਬੋਦਲ, ਚਿੰ ਡੋਲ ਜਾਂ ਚਿੰ ਡ ਲ ਵੀ ਕਿੰ ਪਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਵਚ ਇਸ ਨ ਿੰ  ‘ਕਰੈਸਟਡ ਲਾਰਕ’ ਤੇ ਪਹਿੰ ਦੀ 
ਪਵਚ ਭਾਰਵਦਾਜ ਤੇ ਲਵਾ ਵੀ ਕਪਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪਿੰ ਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 



ਨੌਵਾਂ ਅਪਧਆਏ  
ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੀ ਪਰੈਕਪਟਸ 

ਪਿੱ ਤਰ ਡਾਕ ਪਚਿੱ ਠੀ ਡਾਕੀਆ ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਡਾਕਘਰ ਦਫ਼ਤਰ 

ਪਸਨੇਮਾ ਮ ਵੀ ਪਫਲਮ ਪਟਕਟ ਇਿੰ ਟਰਵਲ ਐਕਟਰ ਪਵਲੇਨ  ਪਥਏਟਰ ਨਾਟਕ 

ਗੁਰ ਘਰ ਗੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ ਕਥਾ ਪਵਚਾਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਰਦਾਸ 

ਮਿੰ ਪਦਰ ਵੇਦ ਭਜਨ ਭੇਟਾ ਫੁਿੱ ਲ ਮਾਲਾ ਮ ਰਤੀ ਪ ਜਾ ਭਗਵਾਨ ਆਰਤੀ ਚਾਲੀਸਾ ਵਰਤ 

ਮਸਪਜਦ  ਕੁਰਾਨ ਪੈਗਿੰ ਬਰ ਮਸੀਤ ਦਰਗਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਪਨਕਾਹ ਖ਼ੁਦਾ ਇਬਾਦਤ 

ਪਪਿੰ ਡ ਪਿੰ ਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਿੱ ਥ ਪਫਰਨੀ ਪਿੰ ਚ ਸਾਂਝ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪਿੰ ਚ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਮ 

ਸ਼ਪਹਰ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਊਂਸਲ ਮੁਹਿੱ ਲਾ ਕਮੇਟੀ 

ਸਾਇਿੰ ਸ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਭੌਪਤਕ ਪਵਪਗਆਨ ਰਸਾਇਪਣਕ ਪਵਪਗਆਨ 

ਸਮਾਪਜਕ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਭ  ਪਵਪਗਆਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਪਤਹਾਸ ਨਾਗਪਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਗਪਣਤ ਸਟੈਪਟਕਸ ਪਜਊਮੈਟਰੀ ਰੇਖਾ ਐਲਜੇਬਰਾ ਫਾਰਮ ਲਾ ਪਨਊਨਤਮ ਅਪਧਕਤਮ 

ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਆਕਰਨ ਸਾਪਹਤ ਕਪਵਤਾ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦਿੰ ਦ ਕਥਾ 

ਕਿੰ ਪਪਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੀਬੋਰਡ ਮਾਊਸ ਆਪਰੇਪਟਿੰ ਗ ਪਸਸਟਮ 

ਲੋਕਸਭਾ ਰਾਜਸਭਾ ਮਿੰ ਤਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ ਕੈਪਬਨੇਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਾਲ 

ਪਰਧਾਨ ਮਿੰ ਤਰੀ ਮੁਿੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ ਮਿੰ ਤਰੀ ਮਿੰ ਡਲ ਸਪੀਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਰਸ਼ਨ ਕਾਲ 

ਸਿੰ ਗੀਤ ਤਾਲ ਸੁਰ ਸਗਰਗਮ ਧੁਨ ਕਪਵਤਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਗੀਤਕਾਰ  
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ਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਾਨ ਹਿੱ ਪਲਆ ਪਫਰਦੈ, ਤਾਂ ਉਲਾਦ ਕੀ ਕਰ ? ਅਹੁ ਰਾਮ  ਨੇ ਨ ਿੰ ਹ ਕੀ ਸਹੇੜ ਪਲਆਂਦੀ ਐ, ਸਾਰਾ ਪਦਨ ਉਸੇ ਦੀਆਂ 
ਗਿੱ ਲਾਂ ਈ ਕਰੀ ਜਾਊ, “ਹਮਰੀ ਬਹ  ਘੁਿੰ ਡ ਨਿ ੀਂ ਕਡਤੀ, ਉਹ ਦਸ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜਿੀ ਹੋਈ ਐ।” 

ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਹਗੁਰ  ਨੇ ਉਲਾਦ ਸਲਿੱ ਗ ਪਦਿੱ ਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦੈ।” “ਉਇ ਨਹੀਂ ਇਿੰ ਦਰ ਪਸਆਂ, ਬਿੰ ਦੇ ਪਵਚ 
ਆਵਦੇ ਪਵਚ ਸਾਹ-ਸਤ ਚਾਹੀਦੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗਿੱ ਲਾਂ ਆਪੇ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀਐ।ਂ ਜਦੋਂ ਆਪ 

ਉਦ ਿੰ  ਪਪਛੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨ ਿੰ  ਪਦਨ ਨਿ ੀਂ ਚੜਿਨ ਪਦਿੰ ਦੀ। ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਤਿੱ ਤਾ ਕਰ ਕੇ ਧਰ ਜ , ਆਪੇ।” “ਤ ਿੰ  ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਮਾਂ ਆਲਾ ਜੀ!” 

ਇਿੰ ਦਰ ਨੇ ਤਾਏ ਦੀ ਵਪਡਆਈ ਕਰਪਦਆਂ ਪਕਹਾ, “ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਐ। 

ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੁਆ ਦ ਿੰ , ਤੁਰ ੇਪਫਪਰਓ ਡਿੰ ਡੇ ਵਜੌਂਦੇ! ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੰ ਨ ਪਵਚ ਪਾਏ ਨਿ ੀਂ ਰੜਕਦੇ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਬਹ  ਮਾੜਾ ਪਜਹਾ ਉਚੀ-ਨੀਵੀਂ 
ਹੋਣ ਲਿੱ ਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕ ਪਦਨ ਪਵਹੜੇ ਪਵਚ ਖ ਿੰ ਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਐਸੀ ਦਬਕਾਈ, 

ਜ਼ਮਾਨੇ ਈ ਨਿ ੀਂ ਰਹੇ।” “ਛਿੱ ਡ ਜਾਰ, ਕੀ ਗਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦੈਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਪਖਆ ਪਵਐ, ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਬਿੰ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਚਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ 
ਥੋਡਾ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਚੀਂ-ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਪਲਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 

ਬਹ ਆਂ ਤੈਥੋਂ ਲਿੱ ਤਾਂ ਛਿੰ ਗੌਣਗੇ ਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਂਗਣਗੇ?” ਇਿੰ ਦਰ ਆਪਣੀ ਖੋਦੀ, ਕਰੜ-ਬਰੜੀ ਦਾੜਿੀ ’ਤੇ ਹਿੱ ਥ ਫੇਰਪਦਆਂ ਬੋਪਲਆ, 

“ਅਸਲ ਪਵਚ ਬਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਹੁਿੰ ਦੀ ਐ, ਪਜਹੋ ਜੀ ਵਾ, ਓਹੋ ਪਜਆ ਓਹਲਾ। ਤੇਰੇ ਮਰੇੇ ਅਰਪਗਆਂ ਦੇ ਹੁਣ 

ਦੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਪਤਉੜੀਆਂ ਸਿੰ ਘਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।“ਦੁਰ ਪਫ਼ਟੇ ਮ ਿੰ ਹ!’ ਪਘਰਣਾ ਨਾਲ ਤਾਏ ਨੇ ਬਿੱ ਠਲ ਪਵਚੋਂ ਧੁਖਦਾ ਸਿੱ ਕ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ, 

ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱ ਪਚਆ ਪਹਿੱ ਸਾ ਝਾਪੜਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੀਂ ਪਖਲਰੇ ਇਿੰ ਦਰ ਦੇ ਪਤਿੱ ਖੇ ਸਿੰ ਦਾਂ ਵਿੱ ਲ ਝਾਕ ਕੇ 

ਦੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਪਤਉੜੀਆਂ ਸਿੰ ਘਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।“ਦੁਰ ਪਫ਼ਟੇ ਮ ਿੰ ਹ!’ ਪਘਰਣਾ ਨਾਲ ਤਾਏ ਨੇ ਬਿੱ ਠਲ ਪਵਚੋਂ ਧੁਖਦਾ ਸਿੱ ਕ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ, 

ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱ ਪਚਆ ਪਹਿੱ ਸਾ ਝਾਪੜਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੀਂ ਪਖਲਰੇ ਇਿੰ ਦਰ ਦੇ ਪਤਿੱ ਖੇ ਸਿੰ ਦਾਂ ਵਿੱ ਲ ਝਾਕ ਕੇ 

ਸਾਪਰਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਂ ਜਾ ਕੋਠੇ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਿੱ ਛੀਏ ਪਕਮੇ ਓਂ, ਆਖਣਗੇ, ‘ਵੀਹ ਐ ਂਭਰਾਵੋ, ਪਸਆਪੇ ’ਚੋਂ ਪਨਕਲੇ!’ ਲੈ, ਪਪਿੰ ਡ ਨ ਿੰ  ‘ਪਸਆਪਾ’ 
ਈ ਦਸਦੇ ਐ!”ਤਾਏ ਨੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਿੰ ਦਰ ਦੇ ਮ ਿੰ ਹ ਵਿੱ ਲ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱ ਥੇ 

ਨਾ ਪਰਹਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਥੇ ਰਪਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੈਂ , ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱ ਪਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ? ਹੈਂ ਬਈ ਇਿੰ ਦਰ ਪਸਆਂ?”“ਪਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ 
ਐ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਿੱ ਲਿੀ ਪਕਆਂ ਨੇ, ਅਰਜਣ ਪਕਆਂ ਨੇ, ਤੋਤ  ਨਮੋਲੀਏ ਨੇ, 



ਦਸਵਾਂ  ਅਪਧਆਏ  
ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਿੱ ਖਰ ਜਾਂ ਪਚਿੰ ਨਿ  

  
ਇਸ ਅਪਧਆਏ ਪਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਿੱ ਖਰ ਜਾਂ ਪਚਿੰ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰੈਕਪਟਸ ਕਰਾਂਗੇ 

ਜੋ ਪਕ ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਜਰ ਰੀ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।  
 ਕੁਝ ਅਿੱ ਖਰ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਜ਼ ਗ਼ ਫ਼ ਖ਼ ੳ ੴ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਚਿੰ ਨਿ  ਪਜਵੇਂ ਪਕ ( ! " # $ ' % & / - ` ' " " 

: ; { | } ` _ ^ \ ][ ਆਪਦ) ਨ ਿੰ  ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯ ਨੀਕੋਡ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।  
ਉਕਤ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ALT +CTRL ਜਾਂ ALT GR ਕੀਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।  
ਜ਼-( ALT GR+P)   ਗ਼ (ALT GR +I) ਫ਼ (ALT GR +H) ਖ਼ (ALT GR +K)  ੳ(ALT 

GR +B)  ੴ(ALT+CTRL+SHIFT) 
 

ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 100 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ:- 
ਜ਼ ਗ਼ ਫ਼ ਖ਼ ਲ਼ ਸ਼ ੴ ਜ਼ ਗ਼ ਫ਼ ਖ਼ ਲ਼ ਸ਼ ੴ ਜ਼ ਗ਼ ਫ਼ ਖ਼ ਲ਼ ਸ਼ ੴ ਜ਼ ਗ਼ ਫ਼ ਖ਼ ਲ਼ ਸ਼ ੴ ਜ਼ 
ਗ਼ ਫ਼ ਖ਼ ਲ਼ ਸ਼ ੴ ਜ਼ ਗ਼ ਫ਼ ਖ਼ ਲ਼ ਸ਼ ੴ ਜ਼ ਗ਼ ਫ਼ ਖ਼ ਲ਼ ਸ਼ ੴ ਜ਼ ਗ਼ ਫ਼ ਖ਼ ਲ਼ ਸ਼ ੴ ਜ਼ ਗ਼ 

ਫ਼ ਖ਼  
 

 

 

ਹੁਣ ਉਕਤ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ  ਦਾ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 50 ਵਾਰੀ 
ਅਪਭਆਸ ਕਰੋ: 

ਗ਼ਜ਼ਲ਼ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਫ਼ਜ਼ਲ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਜ਼ਾ ਜ਼ਪਹਰ ਸ਼ਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਗ਼ੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਸਰਾ ਸ਼ਾਲ 
ਖ਼ਾਲ ਗ਼ਮ ਲ਼ਮ ਮਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਰਜ਼ਾ ਗ਼ਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ਮਗੀਨ ਖ਼ੁਰਾਸਾਨ  
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ਖੁਿੰ ਪਡਆਂ ਨ ਿੰ  ਮਖੌਲ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਅਿੱ ਬਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪ ਈ ਕੁਸ ਨਿ ੀਂ ਕਪਹਿੰ ਦਾ, ਜੇ ਕਪਹ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਧੜ ਕੇ ਅਿੱ ਗੋਂ ਗਲ ਪ ੈਜਾਣਗੇ। 
ਭਪਲਓ ਬਿੰ ਪਦਓ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਬਈ ਜੇ ਪਪਿੰ ਡ ਪਵਚ ਐਨਾ ਈ ਸਪਹਚਾਰ 

ਕੀ ਜਾਂਦੈ? ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਦਾ ਸਿੱ ਥ ਪਵਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂ, ਕੋਈ ਪਚੜੀ ਨਿ ੀਂ ਫੜਕੀ! ਖਬਰੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਐ? 

ਅਿੱ ਗੇ ਪਟਿੱ ਕੀ ਚੜਿਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲਿੱ ਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਬੁਪੜਿਆ-ਂਠੇਪਰਆਂ ਨੇ, ਮੁਿੰ ਪਡਆਂ- 

ਉਹ ਇਿੰ ਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਿੱ ਢੀ ’ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਧੁਖਦੇ ਸਿੱ ਕਾਂ ਦੇ ਪਨੱਘੇ ਧ ਿੰ ਏ ਂਪਵਚ ਹਿੱ ਥ ਪਾਉਂਪਦਆਂ ਉਹ ਫੇਰ ਆਪ ਮਹੁਾਰਾ ਈ ਬੋਲਣ 
ਲਿੱ ਗ ਪਪਆ, “ਇਿੰ ਦਰ ਪਸਆਂ, ਤ ਿੰ  ਤਾਂ ਪਗਆਨ-ਬਾਨ ਪੁਰਛ ਐ,ਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਹੁਿੰ ਦਾ 

ਇਿੰ ਦਰ ਨੇ ਬਿੱ ਠਲ ਪਵਚ ਅਿੱ ਗ ’ਤੇ ਸੁਿੱ ਕੇ ਸਿੱ ਕ ਸੁਿੱ ਟਪਦਆਂ, ਦ ਰੋਂ ਈ ਉਹਦਾ ਸਆੁਗਤ ਕੀਤਾ।“ਅਰਥ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਐ ਂਇਿੰ ਦਰ 
ਪਸਆਂ, ਆਵਦੇ ਈ ਰੋਣੇ ਰੋਨੇ ਐ।ਂ” ਖ ਿੰ ਡੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨ ਿੰ  ਬੋਚਦਾ 

ਹੀ ਪਕਆ ਐ? “ ਆਹੋ! ਨ ਿੰ ਹ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸਾਲੀ, ਬਾਬਾ ਪੋਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸੜ! ਜੇ ਸਿੰ ਗ-ਛਰਮ ਈ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਿੰ ਦੇ ਪਵਚ ਤੇ ਪਸ  ਪਵਚ 
ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ।”“ਓਇ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦੈਂ ਬਈ?” 

ਧੀਆਂ ਨੇ ਸੌ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ, ਬੁਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱ ਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਫਰਨ ਪਕ ਗੋਹਾ-ਕ ੜਾ ਨਬੇੜਨ। ਨਾਲੇ ਬਿੰ ਦੇ ਦਾ ਬੁੜਿੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿੰ ਮ ਕੀ। 
ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਅਰਗੇ ਵੀ ਠਰਕੇ ਪਫਰਦੇ, ਅਖੇ ਬਹ ਆਂ ਨ ਿੰ  ਘੁਿੰ ਡ ਕਿੱ ਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਮਿੰ ਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣੋਂ ਰੁਕ ਕੇ, ਤਾਇਆ ਖ ਿੰ ਡੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂ ਪਦਆਂ ਉਠ ਖਲੋਤਾ।ਇਿੰ ਦਰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱ ਲ ਤੁਰਪਦਆਂ ਫੇਰ 
ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਬੋਲਣ ਲਿੱ ਗ ਪਪਆ,“ਅਿੱ ਗੇ ਪਦਨ ਚੜਿਦੇ ਨਾਲ ਬੁਪੜਿਆ-ਂਠੇਪਰਆਂ ਨੇ ਸਿੱ ਥ ਪਵਚ ਆ ਬੈਠਣਾ, ਘਰੇ ਨ ਿੰ ਹਾਂ 

ਪਗਆ ਪਕ ਪਜਉਂਦੈ। ਪੁਿੱ ਛੋ ਤਾਂ ਆਖ , ‘ਬਹ ਆਂ ਸਦਹੇਾਂ ਚਾਹ ਨਿ ੀਂ ਕਰ ਕੇ ਪਦਿੰ ਦੀਆਂ।’ ਭਲਾ ਪੁਿੱ ਛਣ ਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਐਹੋ ਜੀਆਂ ਬਹ ਆਂ ਨ ਿੰ  
ਫਾਹੇ ਦੇਣੈਂ! ਇਨਿ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਹੇੜ ਕੇ ਪਕਉਂ ਪਲਆਂਦਾ ਸੀ? ਏਦ ਿੰ  ਤਾਂ…।”ਪਰ ਕੋਈ 

ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਪਿੱ ਛੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਦਪਸਆ।“ਕੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਜਾਂਦੈ ਜਮਾਨੇ ਨ ਿੰ ,” ਤਾਇਆ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਈ ਬੋਲ ਪਪਆ। 
ਤੇ ਉਸ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਸ ੇਪਾਸੇ ਪਨਗਿਾ ਮਾਰੀ। “ਰਾਮਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ 

ਪਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਈ ਂਤਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱ ਥ ਵਾਲਾ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਪਚਿੱ ਤ ਕਾਹਲਾ ਪੈਣ ਲਿੱ ਗ ਪਪਆ। ਗਲੀ ਪਵਚ ਵੀ 
ਸੁਿੰ ਨ-ਸਰਾਂ ਈ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਭੁਿੱ ਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਇਕ ਬਹ  ਗੋਹ ੇਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈ 



ਪਗ਼ਆਰਵਾਂ ਅਪਧਆਏ 

(ਖ਼ਾਸ ਪਚਿੰ ਨਿ  ਅਤੇ ਪਵਰਾਮ ਪਚਿੰ ਨਿ ) 
ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪਚਿੰ ਨ ਅਤੇ ਪਵਰਾਮ ਪਚਿੰ ਨਿ  ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜਰ ਰੀ ਹਨ ਪਕਉਂਪਕ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਟਾਈਪਪਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪ ਰਨ 

ਪਵਰਾਮ(।) ਅਤੇ ਅਿੱ ਧ ਪਵਰਾਮ (,) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਚਿੰ ਨਿ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵੀ ਖ ਬ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਪਚਿੰ ਨਿ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਚਿੰ ਨਿ  ਨ ਿੰ  ਉਸਦੇ ਕੋਡ ਨਾਲ ਬੋਲ-ਬੋਲ ਕੇ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 100 ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ 

{             ਪਜਵੇਂ ਪਕ Alt33  ! (ਪਵਸਪਮਕ ਪਚਿੰ ਨਿ )              } 
 

ਕੋਡ ਪਚਿੰ ਨਿ  
Alt+33 !                          (ਪਵਸਪਮਕ ਪਚਿੰ ਨਿ ) 
Alt+34 "                        (ਪੁਿੱ ਠੇ ਡਬਲ ਕਾਮੇ) 
Alt+37 %                               (ਪਰਤੀਸ਼ਤ) 
Alt+36 $                                  (ਡਾਲਰ) 
Alt+39 '                      (ਪੁਿੱ ਠਾ ਪਸਿੰ ਗਲ ਕਾਮਾ) 
Alt+42 *                                    (ਤਾਰਾ) 
Alt+47 /                             (ਬੈਕ ਸਲੈਸ਼) 
Alt+58 :                                (ਦੁਪਬਿੰ ਦੀ) 
Alt+59 ;                           (ਕਾਮਾ ਪਬਿੰ ਦੀ) 
Alt+60 <                                (ਲੈਸ ਦੈਨ) 
Alt+61 =                                (ਬਰਾਬਰ) 
Alt+62 >                          (ਗਰੇਟਰ ਦੈਨ) 
Alt+63 ?                                (ਪਰਸ਼ਨ ਪਚਿੰ ਨਿ ) 
Alt+92 \                         (ਫਾਰਵਰਡ ਸਲੈਸ਼) 
Alt+96 `                               (ਪੁਿੱ ਠਾ ਕਾਮਾ)  

Alt+123 {                         (ਘੁਿੰ ਡੀਦਾਰ ਬਰੈਕਟ) 
Alt+125 }                   (ਘੁਿੰ ਡੀਦਾਰ ਬਰੈਕਟ ਬਿੰ ਦ) 
Alt+0145 ‘                (ਘੁਿੰ ਡੀਦਾਰ ਪੁਿੱ ਠਾ ਕਾਮਾ ਸ਼ੁਰ ) 
Alt+0146 ’               (ਘੁਿੰ ਡੀਦਾਰ ਪੁਿੱ ਠਾ ਕਾਮਾ ਬਿੰ ਦ) 
Alt+0147 “        (ਘੁਿੰ ਡੀਦਾਰ ਪੁਿੱ ਠੇ ਡਬਲ ਕਾਮੇ ਸ਼ ਰ ) 
Alt+0148 ”        (ਘੁਿੰ ਡੀਦਾਰ ਪੁਿੱ ਠੇ ਡਬਲ ਕਾਮੇ ਬਿੰ ਦ) 

 
 



ਅਪਭਆਸ 32 

Chunk 1. 

 
Chunk 2. 

 
Chunk 3. 

 
Chunk 4. 

 
Chunk 5.  

 
Chunk 6. 

 
Chunk 7. 

 
Chunk 8. 

 
Chunk 9.  

 
Chunk 10. 

 
 

 

ਬੇਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਪਲਆ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਦੋਏ ਂਪਪਛਾਂਹ ਮੜੁ ਮੜੁ ਝਾਕਦੇ ਛਿੱ ਪੜ ਵਿੱ ਲ ਭਿੱ ਜ ਗਏ। ਤਾਏ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਨਿ ਾਂ ਵਿੱ ਲ ਵੇਪਖਆ 
ਤੇ ਗਿੰ ਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ ਿੰ ਡੇ ਨ ਿੰ  ਪਲੋਸਣ ਲਿੱ ਗ ਪਪਆ।ਤਕੜਾ ਪਦਨ ਚੜਿ 

ਹੈ ਮਿੱ ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਕ ਜਿੰ ਮ ਕੇ ਭ ਿੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੋਲੀਆਂ ਆਂਗ ਿੰ  ਰੋੜਿ ਈ ਛਿੱ ਡੇ ਓ?”ਤਾਏ ਨੇ ਬਾਂਹ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘੋਨੇ ਪਸਰ ’ਤੇ ਪੋਲੀ 
ਪਜਹੀ ਚੁਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁਿੰ ਡਾ ਬਾਂਹ ਛੁਿੱ ਟਪਦਆਂ ਈ ਸ ਟ ਵਿੱ ਟ ਕੇ ਆਪਣੇ 

ਹੋਏ ਮੁਿੰ ਡੇ ਦੇ ਮ ਿੰ ਹੋਂ ‘ਤਾਇਆ’ ਪਨਕਲ ਪਗਆ। “ਦੁਰ ਪਫਟੇ ਮ ਿੰ ਹ ਤੇਰੇ ਜਿੰ ਮਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਪਉ ਦਾ ਵੀ ਤਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ 
ਤਾਇਆ?ਇਹ ਸਕੀਰੀ ਪਕਧਰੋਂ ਭਾਲੀ ਐ ਉਇ ਤੈਂ? ਘਰੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਦਾਦੀ, ਬੇਬੇ ਵੀ 

ਮ ਿੰ ਹ ਲਾਲ ਹੋ ਪਗਆ। ਤਾਏ ਦਾ ਭਾਰਾ ਪਚਹਰਾ ਵੀ ਭਖ ਪਗਆ। ਉਸ ਰਤਾ ਖਰਿਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਵਚ ਪੁਿੱ ਪਛਆ, “ਮੈਂ ਤਰੇਾ ਕੀ ਲਗਦੈਂ 
ਭਲਾ?” ਮੁਿੰ ਡਾ ਗੁਿੰ ਮ-ਸੁਿੰ ਮ ਖੜਤੋਾ ਪਰਹਾ। “ਓਇ ਕੁਸ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਾਨਪਕਆਂ ਪਦਆ ਜਿੰ ਪਮਆ?ਂ” ਓਵੇਂ ਸਪਹਮੇ 

  ਮੁਿੰ ਡੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਜੁਆਬ ਪਦਿੱ ਤਾ। “ਗੁਰਮੁਖ ਕੇ ਲਾਲ  ਦਾ?” “ਹ ਿੰ !” “ਲਗਦਾ ‘ਹ ਿੰ ’ ਦਾ! ਨਾਨੀ ਪਦਆ ਯਾਰਾ, ਨਾ ਬਾਬਾ, ਨਾ 
ਤਾਇਆ, ‘ਹ ਿੰ ’ ਇਹ ਕੀਹਨੇ ਮਿੱ ਤ ਪਦਿੱ ਤੀ ਐ ਉਇ ਤੈਨ ਿੰ ?” ਮੁਿੰ ਡ ੇਦਾ ਸਿੰ ਗ ਤੇ ਸਪਹਮ ਨਾਲ 

ਸਾਰੀ ਹਿੱ ਪਸਆ, ਪਰ ਮੁਿੰ ਡਾ ਮ ਿੰ ਹ ਪਵਚ ਉਂਗਲ ਪਾਈ, ਗਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਸਰੇ ’ਤੇ ਸਪਹਮੇ ਖੜੋਤ,ੇ ਆਪਣੇ ਗੁਿੱ ਲੀ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਵਿੱ ਲ 
ਝਾਕਦਾ, ਬਾਂਹ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਰਹਾ।“ਚਿੰਗਾ ਚਿੱ ਲ ਏਹੋ ਦਿੱ ਸ ਬਈ ਪੁਿੱ ਤ ਕੀਹਦੈਂ?”“ਲਾਲ  ਦਾ।” 

ਤੈਨ ਿੰ  ਪਤ?ੈ”ਮੁਿੰ ਡੇ ਨੇ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਤਾਏ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਛਡੁਾਂਪਦਆਂ ਸਿੰ ਗ ਕੇ ਮ ਿੰ ਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਪਲਆ। 
 “ਦਾਦੀ ਪਦਆ ਖਸਮਾ, ਆਵਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਦਿੱ ਸ “ਪਕਸ  ਮੁਖਪਤਆਰ ਐ ਪਕ ਪਫਿੱ ਡ  ਰਾਂਝਾ?” 

ਤਾਇਆ ਉਚੀ 

ਮੁਿੰ ਡੇ ਨੇ “ਹਾਂ’ ਪਵਚ ਪਸਰ ਹਲਾ ਪਦਿੱ ਤਾ। ਤਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰ ਘਣੀਆਂ ਮੁਿੱ ਛਾਂ ਪਵਚੋਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮ ਿੰ ਹ ਮੁਿੰ ਡੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਕੇ 
ਹੌਲੀ ਪਜਹੀ ਬੋਪਲਆ, “ ਤੇ ਤ ਿੰ  ਸਿੰ ਤੇ ਬੁਝੜ ਦੈਂ ਨਾ? ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ 

ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨਿੱ ਸ ਪਗਆ। “ਔਹ ਕਪਹਿੰ ਦਾ ਸੀ ਕੁਸ ਉਇ?” ਕੋਲ ਆਏ ਮੁਿੰ ਡੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤਾਏ ਨੇ ਪੁਿੱ ਪਛਆ।“ਉਹ, ਉਹ ਮਾਘੇ 
ਕਾ।”“ਮਾਘੇ ਕਾ ਕੀ ਉਇ?”“ਮਾਘੇ ਕਾਣੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ।”“ਘਿੱ ਗੇ ਢੀਂਡ  ਦਾ ਮੁਿੰ ਡਾ?” 

 

ਸਿੱ ਥ ਪਵਚੋਂ ਦੋ ਪਨਆਣੇ ਗੁਿੱ ਲੀ-ਡਿੰ ਡਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਏ ਨੇ ਉਨਿ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸੈਨਤ ਮਾਰੀ। ਉਨਿ ਾਂ ਪਵਚੋਂ ਇਕ ਮ ਿੰ ਹ ਪਵਚ ਉਂਗਲ ਲੈ ਕੇ 
ਸਿੰ ਗਦਾ ਸਿੰ ਗਦਾ ਤਾਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਗਆ, ਪਰ ਦ ਜਾ ਝਿੱਗੇ ਹੇਠ ਗੁਿੱ ਲੀ 



ਬਾਰਿਵਾਂ ਅਪਧਆਏ 

ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 100 ਵਾਰ ਪਰੈਕਪਟਸ ਕਰੋ:- 
(ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ ਪਰੈਕਪਟਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿੱ ਖਰ ਅਤੇ 

ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ)  
 

 ਉਂਙਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਠਰਿਿੰ ਮੇ, ਧੀਰਜ, ਪਦਰੜਿਤਾ, ਡਿਾਢੇ ਸਪਹਯੋਗ ਤਥਾ ਉਂਜ ਕੁਝ ਡ ਿੰ ਘੇ ਰੌਂ ਪਵਿੱ ਚ, 
ਇਿੰ ਞ ਬਟਨ-ਅਿੱ ਖਰ ਭਾਲਣੇ ਛੁਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ। 
 

 ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨ ਿੰ  ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਅਤੇ ਪਹਿੰ ਮਤ 
ਪਮਲਦੀ ਹੈ। 

 ਸਿੰ ਤੁਲਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਪਸਹਤਮਿੰ ਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। 
 ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੜਿਾਈ-ਪਲਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਸਹਤ ਦਾ ਪਖਆਲ ਰਿੱ ਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 
 ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨ ਿੰ  ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। 
 ਪਜਿੰ ਦਗੀ ਪਵਿੱ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਕਸੇ ਦਾ ਪਦਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ, ਪਕਉਂਪਕ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱ ਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। 
 ਸ ਚਨਾ ਦੇ ਅਪਧਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੰ ਮਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਵਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 ਮਾਤਾ ਪਪਤਾ ਦਾ ਸਪਤਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਕਉਂਪਕ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਖ ਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  

ਕਾਪਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
 ਰਿੱ ਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਅਦਰ ਸਪਤਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪੌਪਦਆਂ ਨ ਿੰ  ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰ ਛੀਆਂ ਨ ਿੰ  

ਦਾਣਾ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
 ਪਕਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲਹ  ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 
 ਗਊ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿੱ ਪਖਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬਿੰ ਦ ਬਣਨਾ, ਪਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਪਵਿੱ ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪਪਹਲੀ ਪੌੜਿੀ ਹੈ। 
 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ  ਚਿੰ ਗੇ ਕਿੰ ਮਾਂ ਚ ਪਵਅਸਤ ਰਿੱ ਖਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੋਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਰਪਹਿੰ ਦੇ 

ਹਨ। 
 

-0-0-0-0-0-  
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ਪ ਰਬ-ਪਿੱ ਛਮ, ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਪਲਸ਼ਕਾਰਾ; ਬਾਲ ਸਾਪਹਤ: ਗੁਲਾਬੀ ਐਨਕਾਂ, ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਮੋਰੀ, ਗੁਲਾਬ,ੋ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਖ ਹ, ਜੁਿੱ ਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗਿੱ ਲ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਿ ਾਂ  ਨੇ ਕਈ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਵੀ ਪਲਖੀ । 

 

ਪਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪਪਹਰੇਦਾਰ, ਪਰੀਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਬਨਮ, ਭਾਬੀ ਮੈਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਪਜਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਡੀਂ ਰਪਚਆ, ਪਜਿੰ ਦਗੀ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਰਿੰ ਗ 
ਸਪਹਕਦਾ ਪਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ; ਨਾਟਕ: ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਲਪਤਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰੀਤ-ਡਰਾਮ,ੇ ਪਰੀਤ ਮੁਕਟ, 

ਪਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਸ, ਪਰਮ ਮਨੁਿੱ ਖ ਆਪਦ; ਨਾਵਲ: ਅਣਪਵਆਹੀ ਮਾਂ, ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ, ਮਾਂ (ਅਨੁਵਾਦ); ਕਹਾਣੀ ਸਿੰ ਗਰਪਹ: ਨਾਗ ਪਰੀਤ 
ਦਾ ਜਾਦ , ਅਨੋਖੇ ਤੇ ਇਕਿੱ ਲੇ, ਅਸਮਾਨੀ ਮਹਾਂਨਦੀ, ਵੀਣਾ ਪਵਨੋਦ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ, 

ਸਿੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪਸਕ ਪਿੱ ਤਰ  ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ। ਉਨਿ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ; ਪਨਬਿੰ ਧਾਂ ਦੀਆਂ 
ਪੁਸਤਕਾਂ: ਸਾਵੀਂ ਪਿੱ ਧਰੀ ਪਜ਼ਿੰ ਦਗੀ. ਪਰਸਿੰ ਨ ਲਿੰ ਮੀ ਉਮਰ, ਸਵੈ-ਪ ਰਨਤਾ ਦੀ ਲਗਨ, ਨਵਾਂ ਪਸ਼ਵਾਲਾ, 

ਆਰਿੰ ਭ ਕੀਤੀ । ੧੯੩੮ ਪਵਿੱ ਚ ਇਨਿ ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅਿੰ ਪਮਰਤਸਰ ਦੇ ਪਵਚਕਾਰ ੧੫ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਿੱ ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਪਰਆਂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਪਵਿੱ ਚ ਪਰੀਤ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ੧੯੪੦ ਪਵਿੱ ਚ ਬਾਲ 

ਹੋ ਕੇ ਨੌਸ਼ਪਹਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਪਨਕ ਪਵਪਗਆਨਕ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ। ਉਨਿ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਸਕ 
ਰਸਾਲੇ ਪਰੀਤਲੜੀ ਦੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨਾ ੧੯੩੩ ਦੇ ਸਤਿੰ ਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਵਿੱ ਚ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਮਸ਼ੀਗਨ ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਤੋਂ ਬੀ ਐਸ ਸੀ (ਇਿੰ ਜਨੀਅਪਰਿੰ ਗ) ਦੀ ਪਡਗਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ 
ਰੇਲਵੇ ਪਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਮਲ ਗਈ। ੧੯੩੨ ਪਵਿੱ ਚ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 

ਕੇ ੧੫ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਪਫਰ ਥੋੜਿੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਥਾਪਸਨ ਪਸਵਲ ਇਿੰ ਜੀਨੀਅਪਰਿੰ ਗ 
ਕਾਲਜ, ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਪਸਵਲ ਇਿੰ ਜਨੀਅਪਰਿੰ ਗ ਦਾ ਪਡਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ੧੯੨੨ ਪਵਚ 

ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਮਲਣੀ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ।ਉਹ ਪਸਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਫ.ਸੀ. ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਪਵਿੱ ਚ ਉਚੇਰੀ 
ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਆਰਪਥਕ ਤਿੰ ਗੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਛਿੱ ਡ 

ਗੁਰਬਖਸ਼ ਪਸਿੰ ਘ ਪਰੀਤਲੜੀ (੨੬ ਅਪਰੈਲ ੧੮੯੫-੨੦ ਅਗਸਤ ੧੯੭੭) ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਪਰਪਸਿੱ ਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਨਾਵਲਕਾਰ, ਨਾਟਕਕਾਰ, 

ਵਾਰਤਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਿੰ ਪਾਦਕ ਸਨ। ਉਨਿ ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਸਆਲਕੋਟ ਅਜੋਕੇ ਪਾਪਕਸਤਾਨ ਪਵਖੇ ਪਪਤਾ ਪਸ਼ੌਰਾ ਪਸਿੰ ਘ ਜੀ 



ਤੇਰਿਵਾਂ ਅਪਧਆਏ 

ਸਿੰ ਖੇਪ ਲੇਖ 

ਅਪਭਆਸ 1 

               ਦ ਪਜਆ ਂਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਪਆਰ ਅਤ ੇਹਮਦਰਦੀ 
ਨਾਲ ਪਸ਼ੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਕਉਂਪਕ ਚਿੰ ਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦ ਸਰੇ ਪਵਅਕਤੀ ਲਈ ਬੋਲਣ 
ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। (44 ਸ਼ਬਦ) 

ਅਪਭਆਸ 2 

         ਪੜਿਨਾ-ਪਲਖਣਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਗਰ ਪਜਿੰ ਦਗੀ ਦ ੇਪਹਿੱ ਸ ੇਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ 
ਮੇਲ ਸਨੇੋ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਰਗਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਪਜਿੱ ਥ ੇਪੜਿਾਈ ਪਲਖਾਈ ਇਨਸਾਨ ਨ ਿੰ  ਬੌਪਧਕ ਤੌਰ ਤ ੇਪਵਕਸਤ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਕਸਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨ ਿੰ  ਪਜਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ, ਉਥ ੇਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦ ੇਮਨ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਤੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹ।ੈ  (53 ਸ਼ਬਦ) 

ਅਪਭਆਸ 3 

           ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਪਹਮ ਪਹਿੱ ਸਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਕਉਂਪਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸਮਾਜ 
ਦੇ ਸਹੀ ਪਰਬਿੰ ਧਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਖੀ ਚੁਣਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤਿੰ ਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਕਸਮਾਂ 
ਹਨ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਵਿੱ ਚ ਪਜਿੱ ਥੇ ਇਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਬਿੰ ਧਾਂ ਲਈ ਪਜਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਲੋਕਤਿੰ ਤਰ 
ਪਵਿੱ ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਪਜਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ, ਪਕਉਂਪਕ ਲੋਕਤਿੰ ਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹ।ੈ  (67 ਸ਼ਬਦ) 

ਅਪਭਆਸ 4. 
             ਪਪਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਪਆਰ ਇਿੱ ਕ ਅਪਹਸਾਸ ਹੈ। ਪਪਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਕਸੇ ਤੋਂ 
ਵਾਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਪਜਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁਿੱ ਲ ਪਾਣੀ ਪਬਨਾ ਰਪਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਸਦ ੇ
ਪਪਆਰ ਦ ੇਕਾਰਨ ਉਸਨ ਿੰ  ਡੁਿੱ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਦਿੰ ਦਾ। ਪਪਆਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਦਸੋਤ-ਪਮਿੱ ਤਰ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ 
ਅਤੇ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਪਰਪਕਰਤੀ ਨਾਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨ ਿੰ  ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਲਿੱ ਭਣ 
ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ। (67 ਸ਼ਬਦ) 

ਅਪਭਆਸ 5. 
          ਕੋਪਸ਼ਸ ਕਰਦੇ ਰਪਹਣਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਰੁਪਦਆ ਂਦ ੇ
ਸਮਾਨ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਕਰਪਾ ਹੈ ਪਕ ਉਸਨੇ ਸਾਨ ਿੰ  ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਪਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨ ਿੰ  
ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀਆ ਂਅਨਮੋਲ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਪਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਦ ੇਹਰ 
ਮੁਸ਼ਪਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਪਕਲ ਪੜਾਅ ਪਵਿੱ ਚ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।             (58 ਸ਼ਬਦ) 
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ਉਹਦੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਇਆਂ ਦੇ ਪਵਚ ਪਸਲਿ ਪਤਲਿਕ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਕਲਿੱ ਤਣ ਤੇ ਮਿੱ ਥੇ ਉਤਲੀ ਥਕਾਵਟ ਗ ੜਿੀ ਹੋ 
ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਚਪਣ ਦੀ ਉਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 
 

ਮੈਂ ਭੈਣ ਹਿੱ ਥ ਕਹਾਇਆ ਸੀ, ਤ ਿੰ  ਗਿੱ ਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਸੀ…ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਪੀਂਦੀ…।” ਮੈਂਨ ਿੰ  ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਅਹੁਪੜਆ। ਜੋ 
ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਕੀ? ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਪਖਆ, 

ਮੈਂ ਤਰਭਪਕਆ, ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱ ਥ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਉੱਤੇ ਪਟਕ ਪਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਵਚ ਬੋਲੀ, “ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਪਹਿੰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱ ਟੀ ਨ ਿੰ  
ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਦਿੰ ਦਾ। ਜਿੱ ਟਾ ਤ ਿੰ  ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਭਿੱ ਜ ਪਗਆ।… 

ਅਿੱ ਧ ਵਾਲੀ ਟਾਹਲੀ ਆ ਗਈ। ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਤੇ ਪਪਛਲੀਆਂ ਸੁਆਰੀਆਂ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਿੱ ਗ ਗਈਆਂ। ਟਾਂਗ ੇਵਾਲਾ ਘੋੜੇ 
ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈਣ ਚਪਲਆ ਪਗਆ। ਮੈਂ ਲਪਹਿੰ ਬਰੀ ਟਾਹਲੀ ਵਿੱ ਲ ਵੇਖਣ ਲਿੱ ਗ ਪਪਆ। 

ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨ ਿੰ  ਏਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਤ ਿੰ  ਤਾਂ ਮੁਿੰ ਪਡਆ ਲਿੱ ਤ ਹੀ ਨੀ ਲਾਈ।” ਰਸਮੀ ਸੁਿੱ ਖ ਸਾਂਦ ਪੁਿੱ ਛਣ ਮਗਰੋਂ 
ਮੈਂ, ਬੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਈ, ਟਾਂਗੇ ਪਵਚ ਮ ਹਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। 
 

“ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪਕਹੜੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਬੀਰਾਂ ਨੀ ਕਪਹਿੰ ਦੇ।” ਮਾਸੀ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਪਵਚ ਮੈਂ ਪਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹਿੱ ਸ ਪਪਆ। 
“ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁਿੱ ਖ ਨਾਲ ਪਵਆਹੀ ਗਈ, ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਬਣ ਗਈ” ਮਾਸੀ ਨੇ ਦਿੱ ਪਸਆ। 

ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਦਿੱ ਤਾ ਸੀ “ਮੈਂ, ‘ਜਾਣ ਨਿ ੀਂ ਪਦਿੰ ਦਾ, ਫਪੜਓ ਓਇ, ਜਿੱ ਟੀ ਭਿੱ ਜ ਗਈ…ਜਿੱ ਟੀ ਭਿੱ ਜ ਗਈ…।’ ਕਪਹਿੰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਪਿੱ ਛੇ 
ਭਿੱ ਪਜਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਪਵਚ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਮਿੱ ਪਚਆ। 
 

ਇਕ ਪਦਨ ਖੇਡਪਦਆਂ ਮੈਂ ਜਿੱ ਟ ਬਣ ਪਗਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱ ਟੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਕਸ ਗਿੱ ਲੋਂ  ਉਹ ਰੁਿੱ ਸ ਗਈ ਤੇ ਖੇਡ ਪਵਚਾਲੇ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਭਿੱ ਜ 
ਗਈ। ਮੈਂਨ ਿੰ  ਰੋਸਾ ਸੀ ਪਕ ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਪ ਰੀ ਪਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। 

“ਹੁਣ ਭੁਿੱ ਲ ਪਗਆ ਓਏ ਤ ਿੰ ?…ਜੀਹਨ ਿੰ  ਕਪਹਿੰ ਦਾ ਸੀ, ਫਪੜਓ ਓਇ ਜਿੱ ਟੀ ਭਿੱ ਜ ਗਈ…।” ਮਾਸੀ ਹਿੱ ਸ ਪਈ। ਮੈਨ ਿੰ  ਯਾਦ ਆਇਆ ਪਕ 
ਜਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹਾਨਣ ਇਹ ਕੁੜੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਨ ਿੰ ਹ, ਕੋਲ ਪਰਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। 

“ਪੁਿੱ ਤਰ, ਹੁਣੇ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨ ਿੰ  ਗਿੱ ਡੀ ਚੜਿਾ ਦੇਈ,ਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨ ਿੰ  ਪਕਸੇ ਨ ਿੰ  ਕਿੰ ਮ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ।” 

“ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹ,ੈ ਪਰ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਕੌਣ ਐ?” ਮੈਂ ਪੁਿੱ ਪਛਆ। 
 



ਅਪਭਆਸ 6. 
 

ਪਿੰ ਜਾਬ ਆਪਣੀ ਭ ਗੋਪਲਕ ਸਪਥਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਦੁਆਰ ਬਪਣਆ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ ੇ
ਜ਼ਮਾਨੇ ਪਵਚ ਸਭ ਪਵਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ, ਈਰਾਨੀ, ਯ ਨਾਨੀ, ਪਸਥੀਅਨ, ਪਾਰਥੀਅਨ, ਹ ਣ, ਤੁਰਕ ਤੇ ਮਿੰ ਗਲੋ ਆਪਦ 
ਪਿੰ ਜਾਬ ਵਲੋਂ  ਹੀ ਭਾਰਤ ਪਵਚ ਆਏ। ਇਥੋਂ ਦ ੇਨਰੋਏ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਕੜੇ ਪਦਲ-ਪਜਗਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰ ਜਾਬੀਆ ਂਨ ਿੰ  ਹਮੇਸ਼ਾਂ 
ਹੀ ਸਭ ਹਿੱ ਪਲਆਂ ਦੀ ਪਪਹਲੀ ਮਾਰ ਝਿੱਲਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਪਿੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦ ੇਖ ਨ ਪਵਿੱ ਚ ਬਲ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ 
ਬਾਕੀ ਪਰਾਂਤਾ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਣ-ਤਿੱ ਤੇ ਪਵਚ ਜ ਝਣ ਲਈ ਬੇਪਝਜਕ ਹੋ ਕੇ ਪਨਤਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 
ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰ ਜਾਬ ਨ ਿੰ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੜਗ ਭਜੁਾ ਵੀ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (102 ਸ਼ਬਦ) 

ਅਪਭਆਸ 7. 
           ਕਈ ਪਵਪਗਆਨੀ ਕਪਹਿੰ ਦ ੇਹਨ ਪਕ ਓਜ਼ਨੋੀ ਪਰਤ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ 
ਹੁਣ ਬਹਤੁੇ ਪਵਪਗਆਨੀ ਇਹ ਮਿੰ ਨਣ ਲਿੱ ਗੇ ਹਨ ਪਕ ਇਹ ਪਰਤ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਆਰਪਥਕ ਪਕਪਰਆਵਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਪਦੈਾ 
ਹੋਏ ਪਵਸ਼ਲੇੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਜਸ ਪਮਕਦਾਰ ਨਾਲ ਉਦਯਗੋੀਕਰਨ ਵਪਧਆ ਹੈ ਤੇ ਪਜਸ 
ਪਭਆਨਕ ਮਾਤਰਾ ਪਵਿੱ ਚ ਅਸੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਸ਼ੈਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਪਹਰਾਂ ਨ ਿੰ  
ਵਾਯ ਮਿੰ ਡਲ ਵਲ ਭੇਪਜਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਯ ਮਿੰ ਡਲੀ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਪਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। 
ਪਵਪਗਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨੁਕਸਾਨ ਏਅਰ-ਕਿੰ ਡੀਸ਼ਨ ਯਿੰ ਤਰਾਂ ਤੇ ਰੈਫ਼ੀਜ਼ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪਚੁਾਇਆ ਹੈ, 
ਪਜਨਿ ਾਂ ਪਵਚੋਂ ਪਨਕਲੀਆਂ ਕਲੋਰੋ-ਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਮੀਥੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਵਾਯ ਮਿੰ ਡਲ ਨ ਿੰ  ਪਰਦ ਪਸ਼ਤ ਕਰਕੇ 
ਓਜ਼ਨੋ ਦੀ ਪਰਤ ਨ ਿੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਿੰ ਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੱ ਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ ੜੇ ਪਵਿੱ ਚ ਇਹੋ ਪਜਹੇ ਯਿੰ ਤਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਸੁਿੱ ਟਣ 
ਨਾਲ ਪਸਿੱ ਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।    (123 ਸ਼ਬਦ) 

ਅਪਭਆਸ 8. 
          ਪਿੰ ਜਾਬ ਪਵਿੱ ਚ ਪਤਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿੰ ਮਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਤੁਪਰਆ ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਕਉਂਪਕ ਇਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 
ਪਵਚ ਇਕ ਪਤਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਪਛੋਂ ਦ ਜਾ ਪਤਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਿੰ ਜਾਬ ਪਵਿੱ ਚ ਚਿੰ ਨ ਦੀਆਂ ਪਤਿੱ ਥਾਂ ਮੁਤਾਪਬਕ 
ਏਕਾਦਸ਼ੀ, ਮਿੱ ਪਸਆ, ਪ ਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਿੰ ਗਰਾਂਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦ ੇਰਪਹਿੰ ਦ ੇਹਨ। ਇਨਿ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 
ਚੜਿਪਦਆਂ ਚਤੇਰ ਦੀ ਏਕਮ ਨ ਿੰ  ਨਵਾਂ ਸਿੰ ਮਤ, ਚਤੇਰ ਸੁਦੀ ਅਿੱ ਠਵੀ ਨ ਿੰ  ਕਿੰ ਜਕਾਂ, ਚਤੇਰ ਸਦੁੀ ਨੌਂ  ਨ ਿੰ  ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ, 
ਸਾਵਣ ਪਵਚ ਤੀਆਂ, ਸਾਵਣ ਦੀ ਪ ਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨ ਿੰ  ਰਿੱ ਖੜੀ, ਭਾਦੋਂ ਪਵਚ ਗੁਿੱ ਗਾ ਨੌਵੀਂ, ਭਾਦੋੋੰ ਦੀ ਪਕਰਸ਼ਨਾ ਪਿੱ ਖ ਦੀ 
ਅਿੱ ਠਵੀ ਨ ਿੰ  ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਅਿੱ ਸ  ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਪਿੰ ਦਰਾਂ ਪਤਿੱ ਥਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਰਾਧ, ਅਿੱ ਸ  ਦੇ ਚਾਨਣ ਪਿੱ ਖ ਦੀ ਏਕਮ 
ਤੋਂ ਨੌਵੀ ਤਿੱ ਕ ਨੌਰਾਤ,ੇ ਨੌਰਾਪਤਆਂ ਪਵਚ ਮਾਤਾ ਗਰੌਜਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪ ਜਾ, ਰਾਮ-ਲੀਲਿਾ, ਦਸੁਪਹਰਾ, ਕਿੱ ਤਕ 
ਦੀ ਮਿੱ ਪਸਆ ਨ ਿੰ  ਦੀਵਾਲੀ, ਹਨੇਰੇ ਪਿੱ ਖ ਦੀ ਚਥੌੀ ਪਤਿੱ ਥ ਨ ਿੰ  ਕਰਵਾ ਚੌਥ, ਕਿੱ ਤਕ ਦੀ ਪ ਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨ ਿੰ  ਸਰੀ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਦਨ, ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਦਨ ਲੋਹੜੀ, ਮਾਘ ਦੀ ਏਕਮ ਨ ਿੰ  ਮਕਰ ਸਿੰ ਕਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਮਾਘੀ ਤੇ 
ਫਿੱ ਗਣ ਦੀ ਮਿੱ ਪਸਆ ਨ ਿੰ  ਪਸ਼ਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪਤਊਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।    (164 ਸ਼ਬਦ) 
 

 

 



ਅਪਭਆਸ 29. 
Chunk System (ਚਿੰ ਕ ਪਸਸਟਮ) ਦੁਆਰਾ ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ 

            ਚਿੰ ਕ ਪਸਸਟਮ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਅਦਾਪਰਆ ਂਦਆੁਰਾ ਟਾਈਪਪਿੰਗ ਦਾ ਟਸੈਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਂ ਤਰਕੀਬ 
ਹੈ। ਇਸ ਪਸਸਟਮ ਪਵਿੱ ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਦਾ ਟਸੈਟ (ਸਾਫਟਵਅੇਰ ਦੁਆਰਾ) ਪਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਜਸ 
ਪਵਿੱ ਚ ਪੈਰਿਾ ਇਕਿੱ ਠਾ ਪਲਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛਟੋੀਆਂ ਛਟੋੀਆ ਂਟੁਕੜੀਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਵਿੰ ਪਡਆ ਹੋਇਆ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

 

 ਇਿੱ ਕ ਟੁਕੜੀ (ਚਿੰ ਕ) ਪਵਿੱ ਚ 32-35 ਅਿੱ ਖਰ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। 

  ਇਸ ੇਤਰਿਾਂ ਟਸੈਟ ਪਵਿੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ 10 ਚਿੰ ਕ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ।  
 ਪੈਰਿਾਗਰਾਫ ਦੀ ਪਵਸ਼ਾ ਵਸਤ  ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਆਮ ਪੈਪਰਆ ਂਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
 ਹਰੇਕ ਚਿੰ ਕ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Enter ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਪਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਟਾਈਮ ਪਵਿੱ ਚ ਪੈਰਿੇ ਨ ਿੰ  ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 ਟਾਈਪਪਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀਆ ਂਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਕਉਂਪਕ ਟਾਈਮ 

ਬਿੱ ਝਵਾਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

 

           ਚਿੰ ਕ ਪਸਸਟਮ ਦਆੁਰਾ ਟਾਈਪਪਿੰਗ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੈਕਪਟਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵੀ 
ਹਨ। ਪਜਵੇਂ ਪਕ - punjabexamportal.com, typingkhilare.com, akhar.tk ਹਨ। 
ਪਰ ਇਸਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਪਰੈਕਪਟਸ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦ ਜਾ ਟਾਈਪਪਿੰਗ 
ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।  
       ਇਸ ਲਈ ਅਿੱ ਗ ੇਦ ੇਕੁਝ ਅਪਭਆਸ ਪੈਪਰਿਆ ਂਪਵਿੱ ਚ ਚਿੰ ਕ ਪਸਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰਿੇ ਪਦਿੱ ਤੇ ਗਏ 
ਹਨ। ਪਜਨਿ ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਰੈਕਪਟਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਤੇ 
ਐਕ ਰੇਸੀ ਪਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 
ਨੋਟ- ਇਹਨਾਂ ਪੈਪਰਿਆ ਂਨ ਿੰ  ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਿੱ ਪਗਆਂ 10 ਪਮਿੰ ਟ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ 

ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ੋਅਤ ੇਪੈਰਿਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 
 
 

 

 

 



ਅਪਭਆਸ 9.  
                ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਉਨਿ ਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਕਪਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਜਹੜੀਆਂ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਪਭਿੰ ਨ-
ਪਭਿੰ ਨ ਵਸਤਾਂ ਸ ਰਜ, ਚਿੰ ਦ, ਤਾਰੇ, ਬਨਸਪਤੀ, ਮਨੁਿੱ ਖ, ਧਰਤੀ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਦਭੁਤਤਾ ਤੇ ਇਨਿ ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਪਧਤ 
ਅਲੌਪਕਕ ਵਰਤਾਪਰਆਂ ਨ ਿੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਵਚ ਉੱਠੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਘੜੀਆਂ। ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੀਆ ਂ
ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਭਆਚਾਰਕ ਰ ੜਿੀਆਂ, ਪਰਬਲ ਮਨੋਪਵਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮ ਪਹਕ ਚਪਰਿੱ ਤਰ ਪਵਚੋਂ 
ਉਪਜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਨਵੇਕਲੀਆਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਬਰਪਹਮਿੰ ਡ ਦੇ ਰਹਿੱ ਸਾਂ ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਪਵਸ਼ਵ ਨਾਲ 
ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਕ ਕਲਾਤਮਕ ਤੇ ਰੌਚਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹਨ। ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਪਵਚ, ਭਾਵੇਂ ਜੜਿ 
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੇਤਨ, ਆਤਮਾ ਅਥਵਾ ਪਰਾਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਜੜਿ ਵਸਤ ਆਂ ਪਵਚ ਬੁਿੱ ਧ, ਸ ਝ ਤ ੇ
ਸ਼ਕਤੀ ਮਿੰ ਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨਿ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਪਨਜੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਪਤਰ ਪ ਢਾਲ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ 
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਨਿ ਾਂ ਉਪਰਾਪਲਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਪਹਨ ਕੇ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਜਨਮ ਪਦਿੱ ਤਾ।    (144 ਸ਼ਬਦ) 
 

                                                 ਅਪਭਆਸ 10.  
ਮਨੁਿੱ ਖ ਪਵਿੱ ਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਿੰ ਦਰਤਾ ਦੀ ਭੁਿੱ ਖ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਤਰਪਤੀ ਲੋਕ-ਕਲਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਨੱਤ ਵਰਤੋਂ 
ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨ ਿੰ  ਲੋਕ-ਕਲਾ ਜਲੌ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਣਾ ਪਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 
ਪਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਸਾਂ, ਦਰੀਆਂ, ਗਲੀਪਚਆਂ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਪਵਚ ਰਿੰ ਗਾਂ, ਪੈਟਰਨਾਂ ਤੇ ਕਲਾ-ਰ ੜਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, 
ਲਿੱ ਕੜੀ ਜਾਂ ਦਿੰ ਦ-ਖਿੰ ਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾ-ਪਕਰਤਾਂ ਪਵਚ ਰ ਪ ਤੇ ਨਿੱ ਕਾਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਗਪਹਪਣਆਂ ਪਵਚ ਵਿੰ ਨ-ਸੁਵਿੰ ਨੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਤੇ 
ਕਲਾ-ਛਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਜ ਨਾਲ, ਪਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਪਵਚ ਫੁਿੱ ਲਾਂ, ਪੈਟਰਨਾਂ, ਵੇਲਾਂ ਤੇ ਬ ਪਟਆਂ ਨਾਲ, 
ਪਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਪਚਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਪਵਚ ਸੁਹਜ ਪਸਾਰਦੀ ਅਤੇ 
ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾ-ਰੁਚੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਮਾਨਪਸਕ ਤੇ ਰ ਹਾਨੀ ਪਤਰਪਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ 
ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ਿੰ ਗਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।                (126 ਸ਼ਬਦ)  

ਅਪਭਆਸ 11. 
                   ਪਿੰ ਜਾਬ ਪਵਚ ਗੁਰ  ਸਾਪਹਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ ਮੌਪਕਆਂ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਲਿੱ ਗਦੇ ਹਨ। 
ਪਿੱ ਛਮੀ ਪਿੰ ਜਾਬ ਪਵਚ ਪਿੰ ਜਾ ਸਾਪਹਬ ਪਵਖੇ ਹਰ ਪ ਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨ ਿੰ  ਮੇਲਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਸੀ। ਗੁਰ  ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ 
ਪਦਵਸ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਸਾਪਹਬ, ਲਾਹੌਰ ਪਵਚ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਸੀ। ਕਿੱ ਤਕ ਦੀ ਪ ਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨ ਿੰ  ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ-ਉਤਸਵ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਪਕਸੇ ਹਿੱ ਦ ਤਕ ਹੁਣ ਵੀ 
ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਇਨਿ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਘੀ ਦੇ ਪਦਨ ਮੁਕਤਸਰ ਪਵਚ ਗੁਰ  ਗੋਪਬਿੰ ਦ ਪਸਿੰ ਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲੀ ਮੁਕਪਤਆਂ ਦੀ 
ਟੁਿੱ ਟੀ ਗਿੰ ਢਣ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਚੇਤ ਵਦੀ ਪਪਹਲੀ ਨ ਿੰ  ਆਨਿੰ ਦਪੁਰ ਸਾਪਹਬ ਪਵਖੇ ਸਰੀ ਕੇਸਗੜਿ ਸਾਪਹਬ 
ਪਵਖੇ ਹੋਲੇ-ਮੁਹਿੱ ਲੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਕ ਗੁਰ  ਗੋਪਬਿੰ ਦ ਪਸਿੰ ਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਸਿੰ ਘਾਂ ਨ ਿੰ  ਯੁਿੱ ਧ-ਪਵਿੱ ਪਦਆ ਪਵਚ ਪਨਪੁਿੰ ਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਿ ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਪਲਆਂ ਦੇ ਰ ਪ ਪਵਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਵਖੇ ਹਰ ਮਿੱ ਪਸਆ ਨ ਿੰ  ਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲੇ 
ਮੇਲੇ ਪਵਚ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਪਗਣਤੀ ਪਵਚ ਪਹੁਿੰ ਚਦੇ ਹਨ। ਇਨਿ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰ  ਗੋਪਬਿੰ ਦ ਪਸਿੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਪਹਬਜ਼ਾਪਦਆਂ ਦੀ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਮੋਪਰਿੰ ਡਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਪਹਬ ਤੇ ਫ਼ਤਪਹਗੜਿ ਸਾਪਹਬ ਪਵਚ ਜੋੜ-ਮੇਲੇ ਲਗਦੇ ਹਨ।                                
(172 ਸ਼ਬਦ)                                                              

 



ਅਪਭਆਸ 28 

             ਜੈਪੁਰ, ਭਾਰਤੀ ਸ ਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸਪਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਹਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 18 
ਨਵਿੰ ਬਰ 1727 ਨ ਿੰ  ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਵਾਈ ਜੈ ਪਸਿੰ ਘ ਦ ਜਾ, ਜੋ ਪਕ ਅਿੰ ਬੇਰ ਦਾ ਸਾਸਕ ਸੀ, ਵਿੱ ਲੋਂ  ਹੋਈ ਪਜਸ ਪਪਿੱ ਛੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਪਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 31 ਲਿੱ ਖ ਹੈ। ਇਸਨ ਿੰ  ਗੁਲਾਬੀ ਸਪਹਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਪਰਸ ਵੀ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸੁਿੰ ਦਰ ਸਪਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਰ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾਪਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦ ੇ ਪੁਰਾਤਨ 
ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰ ਦਾ ਗੜਿ ਹ।ੈ ਇਿੱ ਥੋਂ ਦੇ ਮਪਹਲਾਂ, ਪਕਲਿੇ  ਅਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਪਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤ ਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦ ੇ
ਰਾਪਜਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਪਹਜ ਹੀ ਅਿੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
             ਜੈਪੁਰ ਸਪਹਰ ਨ ਿੰ  18 ਨਵਿੰ ਬਰ 1727 ਨ ਿੰ  ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਵਾਈ ਜੈ ਪਸਿੰ ਘ ਦ ਜਾ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਆਮੇਰ ਪਕਲਿਾ 1688 ਤੋਂ 
1743 ਤਿੱ ਕ ਰਾਜਾ ਜੈ ਪਸਿੰ ਘ ਦ ਜਾ ਦੀ ਹਕ ਮਤ ਅਧੀਨ ਪਰਹਾ। ਜੈ ਪਸਿੰ ਘ ਦ ਜਾ ਨੇ ਵਿੱ ਦਧੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ[2] ਦੀ ਘਾਟ 
ਨ ਿੰ  ਪਧਆਨ ਪਵਿੱ ਚ ਰਖਦੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾਓਸਾ ਪਜਹੜੀ ਕੀ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ 51 ਪਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦ ਰ ਸੀ ਨ ਿੰ  ਬਦਲਣ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਜੈ ਪਸਿੰ ਘ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਨਕਸਾ ਪਤਆਰ ਕਰਪਦਆਂ ਪਸਲਪਕਾਰੀ ਅਤ ੇ ਪਸਲਪਕਾਰਾਂ ਦੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਪਕਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਪਸਲਪਕਾਰੀ ਵਾਸਤੁ ਸਾਸਤਰ ਅਤੇ ਪਸਲਪ ਸਾਸਤਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਪਰਤ ਹੈ। 
ਜੈਪੁਰ ਸਪਹਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਿੰ ਮ 1727 ਈ ਨ ਿੰ  ਸੁਰ  ਹੋਇਆ। ਮੁਿੱ ਖ ਰਸਪਤਆ,ਂ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਿੰ ਮ 
4 ਸਾਲਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਮੁਕਿੰ ਮਲ ਹੋਇਆ। ਸਪਹਰ ਨ ਿੰ  ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਵਿੰ ਪਡਆ ਪਗਆ। ਪਜਨਿ ਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਦੋ ਬਲਾਕ ਰਾਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤ ੇ
ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱ ਤ ਨ ਿੰ  ਲੋਕਾਂ ਵਸੇਵੇ ਲਈ ਰਿੱ ਪਖਆ ਪਗਆ। ਇਸਦੀ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਦੇ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਸਿੱ ਤ ਦਰਵਾਪਜਆ ਂ
ਨਾਲ ਪਕਲੇਬਿੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।  
           ਜੈਪੁਰ ਪਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਧ ਖੁਸਕ ਮੌਸਮ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋੱਪੇਨ ਕਲਾਇਮੇਟ ਕਲਿੱ ਸੀਪਫ਼ਕੇਸਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ ਨ ਅਤ ੇ
ਸਤਿੰ ਬਰ ਪਵਿੱ ਚ ਅਨੁਮਾਪਨਤ ਬਾਪਰਸ 650 ਪਮਲੀ ਮੀਟਰ (26 ਇਿੰ ਚ) ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਇਕੋ ਪਜਹਾ ਅਤ ੇ
ਗਰਮ ਹੀ ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਲੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਪਵਿੱ ਚ ਗਰਮ ਰੁਤ ਦੌਰਾਨ ਪਦਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 30° ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਨ 
ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਅਤ ੇਤੁਫਾਨੀ ਬਾਪਰਸ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਹੜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕੋ ਪਜਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੇ। ਸਰਦ ਰੁਤ ਦਾ ਮਸੌਮ ਸੋਹਣਾ, 
ਖੁਸਨੁਮਾ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਚਕ ਪਜਹਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਵਿੰ ਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤਿੱ ਕ ਤਾਪਮਾਨ 15–18°  ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਹਵਾ ਪਵਿੱ ਚ ਨਮੀ 
ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਅਤ ੇਕਦੇ ਕਦੇ ਠਿੰ ਡੀਆਂ ਤਰਿੰ ਗਾਂ ਕਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਪਜਆਦਾ ਠਿੰ ਡਾ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
           ਜੈਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਸੈਰ ਸਫਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟਰਾਈਏਗਂਲ ਦਾ ਪਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਕੋਂਡ ੇਨਾਸਟ 
ਟਰੈਵਪਲਿੰ ਗ ਰੀਡਰਸ ਚੋਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਪੁਰ ਏਪਸਆ ਦੀਆ ਸਿੱ ਤ ਮੁਿੱ ਖ ਥਾਵਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਚੁਪਣਆ ਪਗਆ। 2015 ਪਵਿੱ ਚ ਪਟਪ 
ਅਡਵਾਇਜਰਸ ਚੋਇਸ ਅਵਾਰਡ ਵਲੋਂ ਜੈਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਪਲਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਥਾਵਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਪਹਲੇ ਦਰਜ ੇ ਪਵਿੱ ਚ 
ਚੁਪਣਆ ਪਗਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾ ਮਪਹਲ , ਜਲ ਮਪਹਲ , ਪਸਟੀ ਪੈਲੇਸ, ਜੈਪੁਰ, ਆਮੇਰ ਪਕਲਿਾ, ਜਿੰ ਤਰ ਮਿੰ ਤਰ, ਪਕਲਿਾ ਜੈ-
ਗੜਿ, ਅਲਬਰਟ ਹਾਲ ਪਮਊਜ਼ੀਅਮ, ਨਾਹਰਗੜਿ ਪਕਲਿਾ, ਗਿੱ ਤਾਜੀ, ਗੋਪਵਿੰ ਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿੰ ਪਦਰ, ਗੜ ਗਣੇਸ ਮਿੰ ਪਦਰ, ਸਰੀ ਕਾਲੀ 
ਮਿੰ ਪਦਰ, ਪਬਰਲਾ ਮਿੰ ਪਦਰ, ਸਿੰ ਗਨੇਰੀ ਗੇਟ, ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਪਚੜੀਆਂ ਘਰ। ਜਿੰ ਤਰ ਮਿੰ ਤਰ ਇਿੱ ਕ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਇਟ ਹੈ। ਹਵਾ 
ਮਪਹਲ ਪਵਿੱ ਚ ਪਿੰ ਜ ਮਿੰ ਜਲੀ ਪਪਰਾਮਂਡ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਪਜਸਦੀ ਉਂਚਾਈ 15 ਮੀਟਰ (50 ਫੁਿੱ ਟ) ਹੈ। ਸੀਸੋਪਡਆ ਰਾਨੀ 
ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਕਣਕ ਪਵਰਿੰ ਦਵਾਨ ਜੈਪੁਰ ਦੀਆ ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਰਕਾਂ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਦੀਆ ਮੁਿੱ ਖ ਖਾਣੀਆ ਪਵਿੱ ਚ ਦਾਲ ਬਾਟੀ ਚ ਰਮਾ, ਪਮਿੱ ਸੀ 
ਰੋਟੀ, ਗਿੱ ਟੇ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਕਰ ਸਿੰ ਗਰੀ, ਬਾਜਰੇ ਕੀ ਰੋਟੀ, ਪਮਿੱ ਠੇ ਖਾਣੀਆ ਪਵਿੱ ਚ ਘੇਵਰ, ਫੈਨੀ, ਮਾਵਾਂ ਕਚੋਰੀ, ਗਚਕ, ਚੌਗੁਣੀ ਕੇ 
ਲਿੱ ਡ , ਮ ਿੰ ਗ ਦਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਪਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਪਵਰਾਸਤ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਪਜਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਪਵਰਸੇ ਦੀ ਝਾਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਕਤੇ ਸਮਾਂ ਪਮਲੇ ਇਸ ਸ਼ਪਹਰ ਦੀ ਸੈਰ ਜਰ ਰ ਕਰਕੇ ਆਓ।  (575 
ਸ਼ਬਦ)  
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                ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਇਿੱ ਕ ਪਸਧਾਂਤਕ ਭੌਪਤਕ ਪਵਪਗਆਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ 
ਸਾਪੇਖਤਾ ਦਾ ਪਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪੁਿੰ ਜ ਊਰਜਾ ਸਮੀਕਰਣ ਪਜਸ ਨ ਿੰ  ਪਥਊਰੀ ਆਫ ਪਰਲੇਟੀਪਵਟੀ ਵੀ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ 
ਜਾਪਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ ਿੰ  ਪਸਧਾਂਤਕ ਭੌਪਤਕੀ, ਖਾਸਕਰ ਪਰਕਾਸ਼-ਪਬਜਲਈ ਪਰਭਾਵ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ 1921 ਪਵਿੱ ਚ ਨੋਬਲ 
ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ। ਅਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਜਨਮ ਜਰਮਨੀ ਪਵਿੱ ਚ ਵੁਟੇਮਬਰਗ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਯਹ ਦੀ ਪਪਰਵਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ। ਉਨਿ ਾਂ ਦੇ ਪਪਤਾ ਇਿੱ ਕ ਇਿੰ ਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੇਲਜਮੈਨ ਸਨ। ਉਨਿ ਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪੌਲੀਨ 
ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਪਕ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨ ਿੰ  ਸ਼ੁਰ  ਪਵਿੱ ਚ ਬੋਲਣ ਪਵਿੱ ਚ ਕਪਠਨਾਈ ਹੁਿੰ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਪਕਨ ਉਹ 
ਪੜਿਾਈ ਪਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਵਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਰਮਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪਗਆਨ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸਨ। 
1880 ਪਵਿੱ ਚ ਉਨਿ ਾਂ ਦਾ ਪਪਰਵਾਰ ਪਮਊਪਨਖ ਸ਼ਪਹਰ ਪਵਿੱ ਚ ਚਲਾ ਪਗਆ ਪਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਕੈਥੇਪਲਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਵਿੱ ਚ ਪੜਿਨ 
ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਪਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿੰ ਗੀ ਪਸਿੱ ਖਣੀ ਸ਼ੁਰ  ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਕਿੰ ਮ ਪਸਿੰ ਦ ਨਾ 
ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਮੋਜਾਰਟ ਦੇ ਸਾਰਿੰ ਗੀ ਸਿੰ ਗੀਤ ਪਵਿੱ ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।  
ਬਰਨੀ ਪਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਨਿ ਾਂ ਨੇ ਬਰਪਹਮਿੰ ਡ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਖੋਲਿਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਹਿੱ ਲ ਲਿੱ ਪਭਆ ਅਤੇ ਸਪਵਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪਿੱ ਪਤਰਕਾ 'ਐਨਾਲਪਸਜ਼ ਆਫ਼ ਪਫ਼ਜ਼ੀਕਸ' ਪਵਿੱ ਚ ਸਿੰ ਨ 1905 ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਲੇਖ 'ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਗਤੀ' ਦੇ ਪਸਰਲੇਖ 
ਹੇਠਾਂ ਪਰਕਾਪਸ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਛਪਣ ਉਪਰਿੰ ਤ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਕਲਕਰੀ ਦੇ ਕਿੰ ਮ ਤੋਂ 
ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪਰਪਸਿੱ ਧ ਪਵਪਗਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਵਿੱ ਚ ਉਨਿ ਾਂ ਪੁਲਾੜੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ 
ਨੇਮ ਨ ਿੰ  ਲਿੱ ਪਭਆ ਅਤੇ ਤਾਰਾ-ਮਿੰ ਡਲ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਚਾਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ। ਪਨਊਟਨ ਕਪਹਿੰ ਦਾ ਸੀ ਪਕ ਸੁਭਾਪਵਕ ਤੌਰ 
ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਸਤ  ਸਪਥਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਪਕਹਾ ਪਕ ਸੁਭਾਪਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ੈਅ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਚਲਦੀ ਰਪਹਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਇਿੱ ਕ-ਦ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ 
ਕੇਵਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਅਿੱ ਡ ਹੈ। ਉਨਿ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਪਬਤ ਕੀਤਾ ਪਕ ਦੋ ਪਬਿੰ ਦ ਆਂ ਦੇ ਪਵਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਹ 
ਇਿੱ ਕ ਪਸਿੱ ਧੀ ਲਕੀਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਿੱ ਕ ਪਤਰਛੀ ਲਕੀਰ ਵਰਗਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਉਨਿ ਾਂ ਨ ਿੰ  'ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਪਵਪਗਆਨੀ' ਦਾ ਪਖਤਾਬ ਪਦਿੱ ਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਰਤੀ ਯਕੀਨ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਇਨਿ ਾਂ ਵਧ ਪਗਆ ਸੀ 
ਪਕ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝਗਪੜਆਂ-ਝੇਪੜਆਂ ਦੇ ਹਿੱ ਲ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣ ਲਿੱ ਗੇ। 1905 ਪਵਿੱ ਚ ਆਈਨਸਟਾਈਨ 
ਨ ਿੰ  ਪਜ਼ਊਪਰਚ ਦੇ ਪਵਸ਼ਵ ਪਵਪਦਆਲੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਪਡਗਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1909 ਪਵਿੱ ਚ ਪਸਧਾਂਤਕ ਭੋਪਤਕ 
ਪਵਪਗਆਨ ਦਾ ਪਰੋਫੈਸਰ ਪਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ। ਥੋੜਿੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ 1913 ਪਵਿੱ ਚ ਉਹ ਬਰਪਲਨ ਦੇ ਪਵਸ਼ਵ 
ਪਵਪਦਆਲੇ ਦੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪਵਪਗਆਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਇਿੱ ਕ ਮਹਾਨ 
ਸੋਚਵਾਨ ਸੀ। 1922 ਪਵਿੱ ਚ ਉਨਿ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਪਨਆ ਪਗਆ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਮਲੀ 
ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨਿ ਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰ ਪਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਪਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਪਵਿੱ ਚ ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ 
ਸ਼ੁਗਲ ਸਨ- ਗਪਣਤ, ਪਵਪਗਆਨ ਅਤੇ ਸਿੰ ਗੀਤ। 
ਸਿੰ ਨ 1955 ਪਵਿੱ ਚ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਪਬਮਾਰ ਪੈ ਪਗਆ ਅਤੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਇਸ ਸਿੰ ਸਾਰ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਦਲੇਰੀ 
ਭਰੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨ ਿੰ  ਅਪਜਹੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਿੱ ਲਪਦਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨ ਿੰ  ਕੁਦਰਤ 
ਪਰਤੀ ਸਾਰਥਕ ਕਿੰ ਮ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    (480 ਸ਼ਬਦ) 
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            ਪਸਿੱ ਪਖਆ (ਭਾਰਤ) ਹਰੇਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਬੁਪਨਆਦੀ ਹਿੱ ਕ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਵਿੱ ਚ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇ
ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱ ਲੋ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਦਾ ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਵ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪਰਦੇਪਸਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 
ਜਦੋਂ ਪਕ ਪਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਫਿੰ ਡ ਕੁਝ ਪਗਣਵੇਂ ਪਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਪਦ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦ ੇ
ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਅਣਗਪਹਲੀ ਦਾ ਪਸਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਰਾਈਵੇਟ 
ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਦੇ ਖਤੇਰ ਪਵਿੱ ਚ ਦਬਦਬਾ ਪਦਨੋਂ -ਪਦਨ ਵਿੱ ਧਦਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤ ਪਵਕਾਸ ਇਸ ਦੀ 
ਪਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰ ਸਥਾ ਦਾ ਮਾਪਦਿੰ ਡ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਵਿੱ ਲੋ ਪਰਾਪਤ ਅਿੰ ਕ ਹੀ ਮਿੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਕਈ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱ ਲੋ ਗਰੇਡ 
ਪਸਸਟਮ ਸੁਰ  ਪਕਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਰਾਸਟਰੀ ਪਵਪਦਅਕ ਅਨੁਸਿੰ ਧਾਨ ਅਤੇ ਪਸਖਲਾਈ ਪਪਰਸਦ ਜਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ, ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਿੰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਵਪਦਆ ਲਈ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਪਲਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਾਂਤਕ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਪਰਸਦ ਭਾਰਤ ਪਵਿੱ ਚ ਸਕ ਲੀ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਸਬਿੰ ਧੀ 
ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

          ਵਰਤਮਾਨ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਢਾਂਚਾ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਰਪਤਭਾ ਨ ਿੰ  ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਪਸਲੇਬਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬਾ ਪਰਹਾ 
ਹੈ। ਪਪਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਪਕਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਨੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱ ਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 
ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਪਣਆਂ ਨੇ ਪਨੱਜੀ ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਪਕਿੱ ਤਾ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕ ਲ ਖੋਲਿ ਕੇ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਖੇਤਰ 
ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਸਿੱ ਟੇ ਵਜੋਂ ਅਿੱ ਜ ਦੇਸ ਦਾ ਸਮੁਿੱ ਚਾ ਪਸਿੱ ਪਖਆਤਿੰ ਤਰ ਡਗਮਗਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਦਾ ਪਸਲੇਬਸ, 

ਪੁਸਤਕਾਂ, ਪਡਗਰੀਆ,ਂ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪਰੀਪਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਪਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਇਿੱ ਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਨੱਜੀ ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀਆਂ ਆਪਣੀ 
ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਮਪਹਿੰਗੀ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਰਿੱ ਥ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨ ਿੰ  ਮਪਹਿੰ ਗੀ ਉੱਚ 
ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਪਦਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਪਵਿੱ ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਪਡਗਰੀਆਂ ਹਿੱ ਥਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਫੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਪਵਿੱ ਚ ਮਾਨਪਸਕ ਰੋਗੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹ ੇ
ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਸਾਸਤਰੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਦੇਸ ਦੇ ਭਪਵਿੱ ਖ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸਾ ਵਿੱ ਲ 
ਸਿੰ ਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜਿਾਈ ਦੇ ਪਸਲੇਬਸ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਪਰਪਤਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪਵਪਸਆਂ ਅਤੇ ਪਵਸੇਸ ਅਦਾਪਰਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 
ਲਈ ਨਿੰ ਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਪਵਪਗਆਨਕ ਮਾਪਦਿੰ ਡ ਪਸਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਦੇ ਪਨੱਜੀਕਰਨ ਅਤ ੇਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜਿੰ ਡੇ 
ਨ ਿੰ  ਮੁੜ ਪਵਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਪਿੱ ਖੀ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨ ਿੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਸਮੁਿੱ ਚੀ 
ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਨੀਤੀ ਨ ਿੰ  ਮੁੜ ਪਵਉਂਤੇ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

           ਵਰਤਮਾਨ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਢਾਂਚਾ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਰਪਤਭਾ ਨ ਿੰ  ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਪਸਲੇਬਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬਾ 
ਪਰਹਾ ਹੈ। ਪਪਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਪਕਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਨੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱ ਡੇ 
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਪਣਆਂ ਨੇ ਪਨੱਜੀ ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਪਕਿੱ ਤਾ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕ ਲ ਖੋਲਿ ਕੇ 
ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ।  ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਦਾ ਪਸਲੇਬਸ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਪਡਗਰੀਆ,ਂ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪਰੀਪਖਆ ਪਰਣਾਲੀ 
ਪਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਇਿੱ ਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਨੱਜੀ ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਮਪਹਿੰ ਗੀ ਪਸਿੱ ਪਖਆ 
ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਰਿੱ ਥ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨ ਿੰ  ਮਪਹਿੰ ਗੀ ਉੱਚ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਪਦਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਪਡਗਰੀਆਂ ਹਿੱ ਥਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਫੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਪਵਿੱ ਚ ਮਾਨਪਸਕ ਰੋਗੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹ ੇ
ਹਨ।  ਦੇ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਸਾਸਤਰੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਦੇਸ ਦੇ ਭਪਵਿੱ ਖ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸਾ ਵਿੱ ਲ ਸਿੰ ਜੀਦਗੀ ਨਾਲ 
ਪਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (529 ਸ਼ਬਦ) 
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              ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰ  ਪਬਰਤਾਂਤ ਇਿੱ ਕ ਜਾਪਨੀ ਬੇੜੇ, ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰ  ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਕਆ ਹੈ ਜੋ 1914 ਪਵਿੱ ਚ 
ਪਿੰ ਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ 276 ਮੁਸਾਫਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸ਼ਿੰ ਘਾਈ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਯੋਕੋਹਾਮਾ, ਜਪਾਨ ਪਵਿੱ ਚੋਂ 
ਲਿੰ ਘਪਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੈਨਕ ਵਰ, ਪਬਰਪਟਸ਼ ਕੋਲਿੰ ਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱ ਲ ਪਗਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ 24 ਨ ਿੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਪਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ 
ਦੇ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ ਜਦਪਕ ਬਾਕੀ 352 ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਨ ਨਾ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨ ਿੰ  
ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬ ਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ। ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਪਵਿੱ ਚ 340 ਪਸਿੱ ਖ, 24 ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਤੇ 12 ਪਹਿੰ ਦ  ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ 
ਜੋ ਸਭ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਪਤਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਬਰਤਾਂਤਾਂ 'ਚੋਂ 
ਇਿੱ ਕ ਹੈ ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਿੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਪਵਿੱ ਚ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਅਪਲਹਦਗੀ ਪਸਿੰ ਦ ਕਾਨ ਿੰ ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 
ਪਸਰਫ਼ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿੱ ਪਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  
             ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਕ ਪਸਰਫ਼ ਪਸਿੱ ਧੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਿੱ ਜਣ ਵਾਲੇ ਮਸੁਾਫ਼ਰਾਂ ਨ ਿੰ  
ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਵਿੱ ਚ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਰਪਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਮਲੇਗੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨ ਿੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਪਦਿੱ ਤ ਪਸਿੰ ਘ 
ਸਰਹਾਲੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਜਾਪਾਨੀ ਸਮੁਿੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰ  ਪਕਰਾਏ ਤੇ ਪਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਅੜਚਣ ਨ ਿੰ  ਦ ਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 29 ਮਾਰਚ 1914 ਨ ਿੰ  ਪਸਿੱ ਧੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁਿੰ ਚਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਪਵਿੱ ਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 22 ਮਈ 1914 ਨ ਿੰ  ਵੈਨਕ ਵਰ ਪਹੁਿੰ ਪਚਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਸਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਿੰ ਜ ਪਸਿੱ ਧੇ ਪੁਿੱ ਜੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨ ਿੰ  
ਵੀ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਪਦਿੱ ਤੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਲਿੰ ਮੇ ਜਦੋ-ਜਪਹਦ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਪਮਲੀ ਤਾਂ ਪਸਿੱ ਖ ਵੀ ਡਿੱ ਟ 
ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਫਾਇਪਰਿੰ ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਪਦਿੱ ਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਵਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਸਿੱ ਖ 
ਸਿੰ ਗਤ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨ ਿੰ  ਵੈਨਕ ਵਰ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਪਹਬ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਇਕਿੱ ਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਕ 
ਜੇਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਸਿੱ ਖ ਵੈਨਕ ਵਰ ਸ਼ਪਹਰ ਨ ਿੰ  ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਇਸ 
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸਿੱ ਖ ਆਗ ਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਜ਼ ਪਵਚਲੇ 
ਪਸਿੱ ਖ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦੀ ਚਾਲਾਕੀ ਪਵਰੁਿੱ ਧ ਟਿੱ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਪਸ ਪਿੰ ਜਾਬ ਮੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ 
ਹੋ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨ ਿੰ  ਤੇਲ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪਦਤੀ। ਅਖ਼ੀਰ 23 
ਜੁਲਾਈ ਨ ਿੰ  ਜਹਾਜ਼ ਕਲਕਿੱ ਤੇ ਨ ਿੰ  ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਪਆ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮਗਰੋਂ ਜਾਹਜ਼ 26 ਸਤਿੰ ਬਰ 1914 ਨ ਿੰ  
ਪਕਲਪੀ ਪਹੁਿੰ ਪਚਆ। ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਪ ਰੀ ਤਰਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। 29 ਸਤਿੰ ਬਰ 1914 ਨ ਿੰ  ਜਦੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰ  
ਜਹਾਜ਼ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਪਹੁਿੰ ਪਚਆ ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿੱ ਡੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਥੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੰ ਗਤ ਨੇ 
ਇਿੱ ਦਾਂ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ ਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰ  ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਪਹਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਵਿੱ ਚ ਜਲ ਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਉੱਤ ੇ
ਪੁਪਲਸ ਨੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਪਦਿੱ ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੁਪਲਸ ਨੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਪਲਆ। ਇਸ ਤਰਿਾਂ 
ਨਾਲ ਪਹਰਦੇ ਨ ਿੰ  ਵਲ ਿੰ ਧਰਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਪਨਰਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਅਿੰ ਨਿੇ ਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ 
ਸੀ। ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਪਦਨੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ 102 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਮਿੰ ਤਰੀ ਜਸਪਟਨ ਟਰ ਡੋ ਨੇ ਹਾਊਸ 
ਆਫ ਕਾਮਨ ਪਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਪਖਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤ ੇਮਾਫੀਨਾਮਾ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ। ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਪਲਪਖਆ ਸੀ ਪਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ 
ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਪਸਿੱ ਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਸਦਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਸਾਨ ਿੰ  ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਿੱ ਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।      (504 ਸ਼ਬਦ) 
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          ਭਾਰਤ, ਸਿੰ ਸਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਆਜਾਦ, ਪਰਭੁਸਿੱ ਤਾਸਿੰ ਪਿੰ ਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤਿੰ ਤਰਾਤਮਕ ਲੋਕ-ਰਾਜ 
ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਪਸਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 26 ਨਵਿੰ ਬਰ 
1949 ਨ ਿੰ  ਪਾਪਰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨ ਿੰ  ਲਾਗ  ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪਦਨ ਭਾਰਤ ਪਵਿੱ ਚ ਗਣਤਿੰ ਤਰ ਪਦਨ 
ਦੇ ਰ ਪ ਪਵਿੱ ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

        ਮਿੰ ਤਰੀ ਪਪਰਸਦ ਸਮ ਪਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ  ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਜਿੰ ਮ  
ਕਸਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ, ਪਬਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਪਰਦੇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਹੈ ਪਜਸਨ ਿੰ  ਪਵਧਾਨ 
ਪਪਰਸਦ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਜ  ਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ  ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਰਾਜ ਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ  ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 
ਸਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿੰ ਤਰੀ ਪਪਰਸਦ, ਪਜਸਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮੁਿੱ ਖ  ਮਿੰ ਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਪਾਲ ਨ ਿੰ  ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਿੰ ਮਾਂ ਦੇ 
ਪਨਸ ਪਾਦਨ ਪਵਿੱ ਚ ਸਲਾਹ ਪਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ  ਦੀ ਮਿੰ ਤਰੀ ਪਪਰਸਦ ਸਮ ਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ  ਦੀ ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ 
ਹੈ। 

         ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱ ਤਵੀਂ ਅਨੁਸ ਚੀ ਪਵਿੱ ਚ ਸਿੰ ਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ  ਪਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਵਧਾਨਕ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਅਵਪਸਸ ਟ ਸਕਤੀਆਂ ਸਿੰ ਸਦ ਕੋਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸਾਪਸਤ ਇਲਾਪਕਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਿੰ ਘ ਰਾਜ  ਖੇਤਰ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ 
ਸਿੰ ਸਦ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਚ ਪਵਧਾਨਕ ਸਭਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰ ਸਦ ਪਵਿੱ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਦਨ - ਲੋਕ 
ਸਭਾ (ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ) ਅਤ ੇਰਾਜ ਸਭਾ (ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਪਰਸਦ) ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰ ਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਪਕਸੇ ਵੀ 
ਸਦਨ ਨ ਿੰ  ਬੁਲਾਣ ਜਾਂ ਸਥਪਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਨ ਿੰ  ਭਿੰ ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਪਰਧਾਨਮਿੰ ਤਰੀ ਜਾਂ ਮਿੰ ਤਰੀ ਪਪਰਸਦ ਦੇ ਕਪਹਣ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰ ਸਦ ਦਾ ਸਿੰ ਚਾਲਨ ਸਿੰ ਸਦ ਭਵਨ ਪਵਿੱ ਚ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹ,ੈ 

ਜੋ ਪਕ ਨਵੀਂ ਪਦਿੱ ਲੀ ਪਵਿੱ ਚ ਸਪਥਤ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਵਿੱ ਚ ਰਾਸਟਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਰਪਤਪਨੱਧੀ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਪਜਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪਗਣਤੀ 552 ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਗਣਤੀ 250 ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਚਣੋ 6 ਸਾਲ 
ਲਈ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਜਸਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਤਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਪਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। 

        ਭਾਰਤੀ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 79 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰ ਸਦ ਪਵਿੱ ਚ ਦੋ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤ ੇਰਾਜ 
ਸਭਾ,ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਪਮਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖੀ ਵਿੱ ਜੋਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖੀ 
ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛਦੇ 54 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ 
ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੰ ਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪਬਿੱ ਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 111 ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਪਬਿੱ ਲ ਨ ਿੰ  ਰੋਕ 
ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਦਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪਬਿੱ ਲ ਦੁਬਾਰਾ 
ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਪਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨ ਿੰ  ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

         ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਿੰ ਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ 550+2 ਮੈਂਬਰ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। 550 ਪਵਿੱ ਚੋਂ 530 ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਰਾਜਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਚੁਣੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਕੇਂਦਰ ਸਾਪਸਤ ਰਾਜਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਐਗਂਲੋ-ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜਦ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤਿੰ ਤਰ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਪਰਪਤਪਨੱਧੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਵਿੱ ਚ 250 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ 245 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।  (515 ਸ਼ਬਦ) 
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         ਛਿੱ ਤਰਪਤੀ ਪਸ਼ਵਾਜੀ ਭੋਂਸਲੇ ਇਿੱ ਕ ਮਹਾਨ ਮਰਾਠਾ ਯੋਧੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਿ ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਮੁਗਲਾਂ ਨ ਿੰ  ਹਰਾ ਕ ੇ
ਪੁਣੇ ਪਵਿੱ ਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਪਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਸ਼ਵਾਜੀ ਨ ਿੰ  ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਦ ਬਾਨੀ ਵੀ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸਿੰ ਨ 1674 ਪਵਿੱ ਚ ਪਸ਼ਵਾਜੀ ਨ ਿੰ  ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਜ ਪਪਹਨਾ ਕੇ ਛਿੱ ਤਰਪਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ।  
         ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਾਹਜੀ ਭੋਂਸਲੇ ਅਤੇ ਜੀਜਾਬਾਈ (ਰਾਜਮਾਤਾ ਪਜਜਾਊਂ) ਦੇ ਘਰ ਅਿੰ ਦਾਜ਼ਨ 12 ਫਰਵਰੀ 
1630 ਨ ਿੰ  ਪਸ਼ਵਨੇਰੀ ਦ ਰਗ ਪਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਅਪਰੈਲ 1627 ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਿੱ ਪਸਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ਵਨੇਰੀ ਦਾ ਦੁਰਗ ਪ ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜੁਿੰ ਨਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਮਾਤਾ 
ਪਜਜਾਊਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪਵਿੱ ਚ ਗੁਜ਼ਪਰਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਮਾਹਰ ਸਨ, ਉਨਿ ਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਪਵਿੱ ਚ 
ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਭੋਂਸਲੇ ਉਪਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਕ ਮ ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਮੀ ਜਾਤੀ 
ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਪਧਤ ਹੈ। ਉਨਿ ਾਂ ਦੇ ਪਪਤਾ ਮਰਾਠਾ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱ ਖਣ ਸਲਤਨਤ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨਿ ਾਂ  ਦੇ 
ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਦਵ ਕੁਲ ਪਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨਿ ਾਂ ਦੇ ਪਪਤਾ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਿੰ ਤ ਸਨ। ਪਸ਼ਵਾਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ 
ਡੈਕਨ, ਦੀ ਸਿੱ ਤਾ ਪਵਿੱ ਚ ਪਤਿੰ ਨ ਇਸਲਾਮੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਭਆਲ ਸਨ: ਬੀਜਾਪੁਰ, ਅਪਹਮਦਨਗਰ ਅਤੇ ਗੋਲਕੁਿੰ ਡਾ ਦੇ 
ਸੁਲਤਾਨ। ਸਾਹਾਜੀ ਅਕਸਰ ਉਨਿ ਾਂ ਪਵਚਕਾਰ ਆਪਣਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਰਪਹਿੰ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਜਾਗੀਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਪਜਹੀ ਫੌਜ ਉਨਿ ਾਂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿੱ ਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।  ਆਪ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦ ੇ
ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣ  ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤ ਤਾਂ ਤੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਖਝਦੇ ਸੀ ਅਤੇ 
ਬੇਚੈਨੀ ਮਪਹਸ ਸ ਕਪਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਤਿੰ ਤਰਤਾ ਦਾ ਜਜਬਾ ਵੀ ਆਪ ਪਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਪਰਬਲ 
ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਆਹ ਸਿੰ ਨ 14 ਮਈ 1640 ਨ ਿੰ  ਸਈਬਾਈ ਪਨਿੰ ਬਾਲਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਮਹਲ ਪ ਣ ੇ
ਪਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰਾਪਠਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਿੱ ਕ ਛਿੱ ਤ ਹੇਠਾਂ ਪਲਆਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 8 
ਪਵਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਸੀ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਵਦੇਸ਼ੀ ਹਮਪਲਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ 
ਪਰਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਪਜਹੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਵਲਾ ਜਾਤੀ ਨ ਿੰ  ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ 
ਪਖਲਾਫ਼ ਇਕਿੱ ਪਠਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਯੋਪਧਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਕਪਲਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ, ਪਜਨਿ ਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਤੋਰਨ ਦਾ ਦੁਰਗ, ਰਾਜਗੜਿ ਦਾ 
ਦੁਰਗ, ਪਸਿੰ ਘਗੜ ਆਪਦ। ਮੁਗਲ ਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਸ਼ਵਾਜੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਿੰ ਗਜ਼ੇਬ 
ਦਿੱ ਕਣ ਦਾ ਸ ਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਔਰਿੰ ਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੁਿੱ ਟ ਪਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਤੋਂ ਪਸ਼ਵਾਜੀ ਨੇ 
ਔਰਿੰ ਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਿੱ ਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦਾ ਪਵਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਜਸਤੇ ਔਰਿੰ ਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ  ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 
ਪਸ਼ਵਾਜੀ ਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਕੋਂਕਣ, ਸ ਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰ ਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੁਿੱ ਧ ਕੌਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਪਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਵਤਿੰ ਤਰ 
ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 3 ਅਪਰੈਲ 
1680 ਪਵਿੱ ਚ ਜ਼ਪਹਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗਿੱ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੇਠੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਸਿੰ ਭਾਜੀ ਨ ਿੰ  ਪਮਲੀ। 
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਿੰ ਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 5,00,000 ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਾਈ ਕਰ 
ਪਗਆ। ਪਰ ਪਸ਼ਵਾਜੀ ਦੇ ਖ ਨ ਰਾਣਾ ਸਿੰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪ ਰੇ 1 ਸਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ 
ਸੁਤਿੰ ਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੀ।       (515 ਸ਼ਬਦ) 
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             ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰ ਇਿੱ ਕ ਪਮਸਰਤ ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰ ਹੈ। ਪਿੰ ਜਾਬ ਪਕਉਂਪਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਦਵਾਰ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਸੇ 
ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਬਦੇਸੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਪਹਲਾਂ ਪਿੰ ਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਪਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰ ਦਾ 
ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਪਵਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਵਚਾਰ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰ ਨ ਿੰ  ਪਸਰਜਨ ਲਈ 
ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਛੇ ਨਸਲਾਂ, ਪਜਹੜੀਆਂ ਅਿੱ ਗੇ ਨੌਂ  ੳਪਨਸਲਾਂ ਪਵਚ ਵਿੰ ਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਦਾ ਪਵਸੇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 
ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਵਚ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਂ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰ ਪਜਸ ਨ ਿੰ  “ਮਹਾਨਗਰ” ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰ ਪਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਂਦ 
ਪਵਚ ਆਇਆ। ਕਲਕਿੱ ਤਾ, ਬਿੰਬਾਈ, ਮਦਰਾਸ ਆਪਦ ਇਸ ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰਥਮ ਕੇਦਰਾਂ ਪਵਚੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਸਨ 
ਪਜਿੱ ਥੇ ਪਿੱ ਛਮੀ ਵਪਾਰਕ ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਆਰਿੰ ਭ ਪਵਚ ਵਧੇਰੇ ਤੀਰਬ ਪਰਹਾ ਪਜਸ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰਕ 
ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅਰਥਾਤ ਪਿੱ ਛਮੀ ਰਪਹਣੀ-ਬਪਹਣੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਪਹਨਣ, ਸਾਪਹਤ, ਭਾਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਰਿੰ ਗ ਪਵਚ 
ਰਿੰ ਗਣਾ ਸੁਰ  ਕਰ ਪਦਿੱ ਤਾ। ਇਹ ਪਰਭਾਵ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੰ ਜਾਬ ਤਿੱ ਕ ਵੀ ਪੁਿੱ ਜਾ। ਪਿੱ ਛਮੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਪਵਿੱ ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰੀ 
ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਪਵਤ ਹੋ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ ਪਿੱ ਛਮੀ ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰ ਪਜਸ ਪਵਚ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਪਪਹਰਾਵਾ, ਲੋਕ ਗੀਤ, 

ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਰਸਮ ਪਰਵਾਜ ਆਪਦ ਜੋ ਪਕ ਸਾਡੀ ਪਿੰ ਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਹਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ 
ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨ ਿੰ  ਕਈ ਨਫ਼ੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ। ਪਰ ਨਫ਼ੇ ਸਾਨ ਿੰ  ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਵਧੇਰੇ 
ਪਦਖਾਈ ਪਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪਵਚ ਪਰਵੇਸ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਖਰੀ ਪਕਸਮ ਦਾ ਸੀ ਪਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਪਰਪਤਭਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦਾ 
ਉਪਪਨਵੇਸੀ ਢਿੰ ਗ ਦਾ ਅਪਜਹਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਜਸਦੇ ਪਵਚ ਇਿੱ ਥੋ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਿੰ ਗ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਇਿੱ ਥੋਂ ਪਕਸੇ 
ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਗਰਪਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪਨਰੋਲ ਹਾਕਮ ਤੇ ਮਪਹਕ ਮ ਵਾਲੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱ ਥੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਢਿੰ ਗਾਂ ਦਾ 
ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਰਬਿੰ ਧ ਪਵਚ ਅਪਜਹੀਆਂ ਪਵਧੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਅਪਨਾਉਣਾ ਸਾਪਮਲ ਸੀ, ਪਜਿੰ ਨਿ ਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਨ ਿੰ  ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪਚਰ ਸਥਾਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ 
ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਪਿੱ ਛਮੀ ਪਵਪਦਅਕ ਪਰਣਾਲੀ ਚਾਲ  ਕੀਤੀ ਪਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਇਿੱ ਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਧਾਰਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਪਹਨਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸਾਪਹਪਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਪਪਰਵਰਪਤਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਾਈ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਤਸਾਪਹਤ ਕੀਤਾ। ਪਿੱ ਛਮੀਕਰਨ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਇਸ ਪਿੱ ਛਮੀਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਿੱ ਚਜੀ ਭਰਪ ਰ ਸਖ਼ਸੀਅਤ ਸਾਡੇ 
ਪਵਹਾਰ-ਸਲੀਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਨੱਘੇ ਪਰਸਪਤਆ,ਂ ਸਾਡੀ ਪਨਆਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨ ਿੰ  ਇਤਨਾ ਝਿੰਜੋਪੜਆ ਅਤੇ ਪੈਰੋਂ ਕਿੱ ਪਢਆ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀਂ 
‘ਦੇਸੀ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼` ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਪਿੱ ਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਸੁਰ  ਪਵਿੱ ਚ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰੀ ਪਪਹਰਾਵਾਂ 
ਪਜਸ ਪਵਚ ਪੁਰਸ ਧੋਤੀ-ਕੁਰਤ ਪਜ਼ਾਮਾ ਪਪਹਨਦੇ ਸਨ ਹਣੁ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ 95% ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋਕ ਪੈਂਟ-ਸਰਟ 
ਪਪਹਨਣਾ ਪਸਿੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਪਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਪਹਰਾਵੇ ਨ ਿੰ  ਆਪਣਾ ਪਲਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪਿੰ ਜਾਬ ਮਿੱ ਕੀ ਦੀ 
ਰੋਟੀ, ਸਰਿੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਦਹੀ, ਲਿੱ ਸੀ, ਮਿੱ ਖਣ ਲਈ ਜਾਪਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਲਡ ਡਪਰਿੰ ਕ, ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ 
ਫ ਡ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਟਾਂ ਪਵਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਸਰ ਪ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਪਗਆ ਹੈ, 
ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਪਪਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਿੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਮੌਪਲਕਤਾ ਗਆੁ ਲਈ ਹੈ। ਪਿੰ ਜਾਬ ਪਵਚ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਜਨਸਿੰ ਪਖਆ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਤਹਾਈ 
ਪਹਿੱ ਸਾ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਪਲਆਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁਿੱ ਪਕਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਪਰਸਪਤਆਂ ਤੇ ਪਪਰਵਾਰਕ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਾਂ ਪਵਚ ਪਪਰਵਰਤਨ ਆਏ 
ਪਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਹਰੀ ਸਮਾਜ ਪਵਚ ਆ ਕੇ ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਮਾਮਾ, ਫੁਿੱ ਫੜ, ਪਰਸਪਤਆ ਲਈ ਇਕੋ ਸਬਦ ‘ਅਿੰ ਕਲ` ਰਪਹ 
ਪਗਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਪਤਾ ਜਾਂ ਤਾ ਮੋਮ ਡੈਡ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ‘ਮਾਮਾ-ਪਾਪਾ`। ਚਾਚੀ, ਤਾਈ, ਮਾਮੀ, ਭ ਆ ਵੀ ਅਿੰ ਟੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ 
ਗੁਰ  (ਜੇ ਪੁਰਸ ਹੈ ਤਾਂ) ‘ਸਰ` (ਜੇ ਨਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ) ‘ਮੈਡਮ` ਪਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਪਗਆ।  (579 ਸ਼ਬਦ) 

 

 



ਅਪਭਆਸ 15. 
        ਖੇਡਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਿੰ ਗ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਆਤਪਮਕ ਪਵਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ। ਇਨਿ ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ਿੰ  ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਜਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਪਜਿੱ ਥੇ ਸਰੀਰ ਨ ਿੰ  ਤਿੰ ਦਰੁਸਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣਾਪਹਿੱ ਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ਿੰ  ਖੁਰਾਕ ਦਾ 
ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਦਨ ਭਰ ਦੇ ਪਦਮਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥਕੇਵੇਂ ਨ ਿੰ  
ਦ ਰ ਕਰ ਪਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਸਰ ਪ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਪਵਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।  
        ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ਿੰ  ਅਰੋਗ ਤੇ ਤਕੜਾ ਰਿੱ ਖਣ ਪਵਚ ਭਾਰੀ ਪਹਿੱ ਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਪਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ 
ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਪਵਚ ਖ ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਾਂ ਪਵਤ ਪਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ 
ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨਿ ਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਪਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੰ ਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਪਕ ਰੋਗ ਉਨਿ ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ 
ਫਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੇਡਾਂ ਪਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਪਲਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਸੁਤੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਰਪਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨਿ ਾਂ 
ਦਾ ਪਚਹਰਾ ਪਖਪੜਆ ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਰੋਗ ਰਪਹਣ ਨਾਲ ਮਨੁਿੱ ਖ ਆਪਣੇ ਪਦਮਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲਾਭ 
ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪਦਮਾਗ ਦੀ ਗਰਪਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਨਿ ਾਂ ਨਾਲ ਪਦਮਾਗ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਚੁਸਤ 
ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਿ ਾਂ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਪਨਰੇ ਪਕਤਾਬੀ-ਕੀੜੇ ਪਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਪਵਚ ਪਪਿੱ ਛੇ ਰਪਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  
      ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪਦਮਾਗੀ ਅਰੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਦ ਪਜਆਂ ਨਾਲ ਪਮਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡ ੇ ਪਵਚ ਇਕ-ਦ ਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਇਕ-ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਚਿੰ ਗਾ 
ਪਵਹਾਰ ਕਰਨ, ਪਕਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮਿੰ ਨ ਲੈਣ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਮਿੰ ਨਣ ਅਪਣੀ ਪਜਿੱ ਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ, ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਤੇ ਪਮਲ ਕੇ ਚਲਣ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। 
      ਖੇਡਾਂ ਪਦਲ-ਪਰਚਾਵੇ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਨਿ ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰ ਸਾਰਕ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਪਫ਼ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 
ਹੋਏ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਮਨ ਪਵਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿੱ ਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨ ਿੰ  ਕਈ ਮੌਪਕਆਂ 'ਤੇ ਖੁਿੱ ਲਿ ਕੇ ਹਿੱ ਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਿਾਂ 
ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਖੜਦਾ ਹੈ। ਪਖਪੜਆਮਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਵਚ ਮਪਹਕ ਪਖਲਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰ ਪੀ ਮਸ਼ੀਨਲਈ ਤੇਲ 
ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਸੌ ਦਾਰ  ਤੇ ਇਕ ਪਘਓ’ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਿਾਂ ਕਪਹ ਦੇਈਏ ‘ਸੌ ਦਾਰ  ਤ ੇ
ਇਕ ਖੇਡ’ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਕਉਂਪਕ ਪਘਓ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨ ਿੰ  ਕੋਈ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੇਡਾਂ ਪਵਚ ਪਹਿੱ ਸਾ 
ਪਲਆ ਜਾਵੇ। ਪਵਹਲੜ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨ ਿੰ  ਵਿੱ ਡੀ ਤੋਂ ਪਚਪਕਿੱ ਤਸਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾ ਸਕਦੀ। ਪਫਰ ਪਘਓ ਜਾਂ 
ਪਚਕਿੱ ਤਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਪਹਿੰ ਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਮਾਮ ਲੀ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ 
ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  
      ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਪਵਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ 
ਰਲ ਪਮਲ ਕੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਖੇਡਾਂ ਇਨਿ ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ਿੰ  ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਦਮਾਗੀ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ 
ਵਾਪਲਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨ ਿੰ  ਹਰਕਤ ਪਵਚ ਪਲਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ, ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ 
ਵਾਪਲਆਂ ਲਈ ਪਦਮਾਗੀ ਖੇਡਾਂ, ਪਰ ਇਨਿ ਾਂ ਪਵਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਸਰੀਰ ਨ ਿੰ  ਹਰਕਤ ਪਵਚ ਪਲਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਖੇਡਾਂ ਦਾ 
ਹੈ।                                                                           (509 ਸ਼ਬਦ) 
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                     ਸਰੀ ਅਨਿੰ ਦਪੁਰ ਸਾਪਹਬ : ਪਵਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਸਿੱ ਖ ਪਵਰਾਸਤ ਨ ਿੰ  ਪੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਪਹਲਾ 
ਵਿੱ ਡਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। 100 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਪਵਿੱ ਚ ਉਸਾਰੇ ਪਵਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਨ ਿੰ  ਅਿੰ ਤਰ-ਰਾਸਟਰੀ ਪਰਪਸਿੱ ਧ ਆਰਚੀਟੈਕਟ ਸਰੀ ਮੋਸ ੇ
ਸੈਫਦੀ, ਪਜਸ ਵਲੋਂ ਯੇਰੋਸਲਮ ਪਵਚ ਹੋਲੋ-ਕਾਸਟ ਪਮਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਪਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।    

                  ਪਵਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਪਵਚ ਕੌਮੀ ਇਪਤਹਾਸ ਨ ਿੰ  ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਰਬ ਵਲ ਫੁਿੱ ਲ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਪਕਸਤੀ 
ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਚੀਟੈਕਟ ਵਲੋਂ ਪਿੰ ਜ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਿੰ ਜ ਪਿੱ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨ ਿੰ  ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਪਿੰ ਜ 
ਦਪਰਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰ ਜ ਪਪਆਪਰਆਂ ਦੇ ਗੁਰ  ਸਿੰ ਕਲਪ ਨ ਿੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ ਰਪਖਆ ਪਗਆ ਹੈ। ਪਵਰਾਸਤ-
ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਪਪਹਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 14 ਗੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਾਨੀ ਇਥੇ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰ, ਰਪਹਣ-
ਸਪਹਣ, ਪਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਦੈ, ਦਸ ਗੁਰ  ਸਾਪਹਬਾਨ ਅਤੇ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਪਹਬ ਜੀ ਨ ਿੰ  ਗੁਰਗਿੱ ਦੀ ਪਮਲਣ ਤਕ ਦਾ 
ਇਪਤਹਾਸ ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਅਪਤ-ਆਧੁਪਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।  

                   ਪਪਹਲੇ ਪੜਾਅ ਪਵਚ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਪਤਹਾਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਪਕਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਵਖਾਇਆ ਪਗਆ ਹ।ੈ 
ਦ ਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪਿੰ ਦਰਿਵੀਂ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਾਈ ਵੀਂ ਗੈਲਰੀ ਤਕ ਬਾਬਾ ਬਿੰ ਦਾ ਪਸਿੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਆਜ਼ਾਦੀ (1708-1947 ਈਸਵੀ) ਤਕ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਪਸਿੱ ਖ ਇਪਤਹਾਸ ਨ ਿੰ  ਹਸਤਕਲਾ, ਅਪਤ-ਆਧੁਪਨਕ 
ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰੀ-ਡੀ ਤਕਨੀਕ ਸਮੇਤ ਆਲਿਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰ ਨਟੈਂਟ ਨਾਲ 
ਇਸ ਕਦਰ ਲੜੀ ‘ਚ ਪਰੋਇਆ ਪਗਆ ਹੈ ਪਕ ਦਰਸ਼ਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ  ਉਸ ਕਾਲ ਪਵਚ ਜੀਵਿੰ ਤ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰਨ 
ਲਿੱ ਗਦੇ ਹਨ।  

                   ਇਸ ਅਦੁਿੱ ਤੀ ਪਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਬਜਟ 327.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਸਵਲ ਵਰਕ ਦਾ ਬਜਟ 185.53 

ਕਰੋੜ, ਪਡਜ਼ਾਈਨ ਵਰਕ ਦਾ 122.63 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਪਨਕ ਵਰਕ ਦਾ ਬਜਟ 19.04 ਕਰੋੜ ਰਪਖਆ ਪਗਆ ਸੀ। 
ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁਿੰ ਪਦਆਂ ਹੀ ‘‘ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਪਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਜੇ ਹਿੱ ਥ ਸੁਰ  ਹੁਿੰ ਪਦਆਂ ਹੀ 
ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕ ਲ ਪਬਲਪਡਿੰ ਗ ਦੀ ਪਚਿੱ ਤਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਿੰ ਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ 1885 ਈ: ਪਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ 
ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰ ਜਾਬ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਪਵਿੱ ਚ ਆਰਿੰ ਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ। ਹੋਰ 
ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਗਾਪਣਆਂ ਨ ਿੰ  ਸੁਣ ਅਤੇ ਪਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾ ਢਾਬੇ ਵਰਗੇ ਪਚਿੱ ਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨ ਿੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਪਮਲਦੀ ਹੈ।  

                 ਪਿੰ ਜਾਬ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ ਵੀ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਰੀਆ ਵਲੋਂ ਫਤਪਹ ਕਰਨਾ, ਬੁਿੱ ਧ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗਮਨ, 

ਪਮਸਰ ਦੇ ਬਾਦਸਾਹ ਵਲੋਂ ਫਤਪਹ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਗਜਨਵੀ, ਗੌਰੀ, ਗੁਲਾਮ ਪਖਲਜੀ ਤੁਗਲਕ, ਤੈਮ ਰ, ਸਯਦ, ਲੋਧੀ 
ਮੁਗਲ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਪਸਿੱ ਖ ਰਾਜ ਵਿੱ ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਗਆਨ ਅਰਜੁਨ 
ਨ ਿੰ  ਸੁਣਾਇਆ ਪਗਆ, ਸ ਫੀ ਤੇ ਗੁਰਮਪਤ ਪਗਆਨ,ਬਹਾਦਰ ਯੋਪਧਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਚਪਰਿੱ ਤਰਵਾਨ ਪ ਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਪਕਿੱ ਸਾ 
ਆਪਦ ਪਿੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸਿੰ ਗੀਤ ਸੁਣਗੇਾ। ਅਿੱ ਗੇ ਦਸ ਗੁਰ  ਸਾਪਹਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਗੈਲਰੀਆਂ ਹਨ। 
ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਇ ਜੋ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਪਹਬ ਦੀ ਬਖਪਸਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਮਿੰ ਨਦਾ ਸੀ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਗੈਰ ਪਸਿੱ ਖ 
ਸਰ ਪ ਪਵਿੱ ਚ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਵਖਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ । ਖ਼ਾਲਸਾ ਪਿੰ ਥ ਦੀ ਜਨਮ ਭ ਮੀ ਸਰੀ ਅਨਿੰ ਦਪੁਰ ਸਾਪਹਬ ਪਵਖੇ 
‘ਪਵਰਾਸਤ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਹੋਂਦ ਪਵਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਪਛੋਕੜ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਵਚ ਇਕ ਪਦਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਕ 
ਇਪਤਹਾਸਕ ਸਬਿੰ ਧ ਹੈ ਤੇ ਅਪਹਮ ਇਤਫ਼ਾਕ ਵੀ।     (467 ਸ਼ਬਦ) 
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   ਬਰਪਹਮਿੰ ਡ ਕੁਿੱ ਲ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਵਚਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਗਰਪਹ,ਤਾਰੇ, ਗਲੈਕਸੀਆਂ, ਅਿੰ ਤਰ ਗਲੈਕਪਟਕ 
ਸਪੇਸ ਦੇ ਤਿੱ ਤ, ਪਨੱਕੇ ਤੋਂ ਪਨੱਕੇ ਉਪ-ਪਰਮਾਣ  ਕਣ, ਅਤੇ ਕੁਿੱ ਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਹ ੈ
ਪਕ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਹੁਪਗਣਤੀ ਹਨੇਰੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰ ਪ ਪਵਚ ਹੈ।  
      ਪਵਪਗਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਸਰਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਮੁਿੰ ਦਰ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਅਿੱ ਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਾਂਗ ਿੰ  
ਇਿੱ ਕ ਪਬਿੰ ਦ  ਰ ਪ ਪਵਿੱ ਚ ਸੀ। ਪਬਿੱ ਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਸਰਫ਼ ਤੇ ਪਸਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸੀ 
ਪਰ ਉਹ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਇਿੱ ਕ ਪਨੱਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਨੱਕੇ ਪਬਿੰ ਦ  'ਤੇ ਕੇਂਦਪਰਤ ਸੀ। ਪਵਪਗਆਨ ਦੇ ਪਹਸਾਬੀ ਮਾਡਲ ਅਸਲ 
ਪਵਿੱ ਚ ਪਬਗ ਬੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਪਕਿੰ ਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਬਿੰ ਦ  ਪਵਿੱ ਚ ਪਫਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ 
ਪਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰ ਪ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰ ਪਾਂਤਰਣ ਦੀ ਪਕਪਰਆ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਪਜਸ ਨਾਲ ਬਰਪਹਮਿੰ ਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਰਪਹਮਿੰ ਡ ਫੈਲਦਾ 
ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਭੌਪਤਕ ਪਵਗਾਆਨ ਪਵਿੱ ਚ ਚਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮਿੰ ਪਨਆ ਪਗਆ ਹੈ। ਉਨਿ ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ: ਸਟਰੌਂਗ 
ਪਨਊਕਲੀਅਰ, ਵੀਕ ਪਨਊਕਲੀਅਰ, ਇਲੈਕਟਰਮੈਗਨੈਪਟਕ, ਗਰੈਪਵਟੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਵਿੱ ਗ-ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲ 
ਮਗਰੋਂ (10-43 ਸਪਕਿੰ ਟ ਬਾਅਦ) ਇਿੱ ਕ ਸੁਪਰਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰ ਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਵਚਰਨ ਲਿੱ ਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੁਪਰ ਸ਼ਕਤੀ 
ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਪਦਾਰਥਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਪਮਾਨ ਉਦੋਂ ਅਨਿੰ ਤਤਾ ਤਕ ਵਪਧਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਅਪਜਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਪਵਿੱ ਚ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਪਦਾਰਥ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਪਵਿੱ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਫਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰ ਪ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗੇ। 
ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਇਿੱ ਕੋ ਪਜਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਿੱ ਕ ਖਰਬ ਪਹਿੱ ਪਸਆਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹੁਿੱ ਸਾ 
ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰ ਪ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਰਪਹਮਿੰ ਡ ਪਵਿੱ ਚ ਫੈਲਣ ਲਿੱ ਗਾ। ਪਜਵੇਂ ਪਜਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵਪਧਆ ਉਸ ਦੇ 
ਦ ਰ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲਿੱ ਗੀ। ਇਸ ਫਾਲਾਅ ਨਾਲ ਬਰਪਹਮਿੰ ਡ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਣ 
ਲਿੱ ਗਾ। ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਬ ਪਡਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ 'ਤੇ ਪਹੁਿੰ ਪਚਆ ਤਾਂ 
ਫੋਟਾਨ,ਪਨਊਟਰੀਨੋ, ਇਲੈਕਟਰਾਨ ਕੁਆਰਕ ਵਰਗੇ ਪਾਰਟੀਕਲਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਘਟਣ ਨਾਲ 
(ਪਤਿੰ ਨ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਬ ਪਡਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ) ਕੁਆਰਕ ਆਪਸ ਪਵਿੱ ਚ ਜੁੜਨ ਲਿੱ ਗੇ। ਉਨਿ ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਮਲਨ ਤੋਂ ਜਨਮ 
ਹੋਇਆ ਪਰੋਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਨਊਟਰਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਪਤਿੰ ਨ ਪਮਿੰ ਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਇਿੱ ਕ ਖਰਬ ਪਡਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ 
'ਤੇ ਪਹੁਿੰ ਪਚਆ ਤਾਂ ਪਰੋਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਨਊਟਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪਮਲ ਕੇ ਹੀਲੀਅਮ ਪਨਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਰ ਪ ਅਖਪਤਆਰ ਕਰਨ 
ਲਿੱ ਗੇ। ਹੀਲੀਅਮ ਪਨਊਕਲੀਅਸ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਪਵਿੱ ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3,00,000 ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ ਪਵਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਫਰ ਇਨਿ ਾਂ 
ਨੇ ਬਰਪਹਮਿੰ ਡ ਪਵਿੱ ਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਲਆ। ਇਸ ਤਰਿਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਐਟਮ ਦਾ ਜਨਮ 
ਹੋਇਆ। ਹੀਲੀਅਮ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਦ ਵਰਗੇ ਐਟਮਾਂ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਹੋਂਦ ਪਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨ 
ਲਿੱ ਗੇ। ਬਰਪਹਮਿੰ ਡ ਅਤੇ ਬਰਪਹਮਿੰ ਡੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਹੋਂਦ ਪਵਿੱ ਚ ਆਏ। ਅਤੇ ਬਰਪਹਮਿੰ ਡ ਦੀ ਇਹ ਪਸਰਜਣ ਪਰਪਕਪਰਆ ਅਤੇ 
ਬਰਪਹਮਿੰ ਡ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਲਾਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਤਾਰੇ ਗਰਪਹ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿੰ ਗਾ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ 
ਢਪਹਿੰ ਦੀਆਂ ਰਪਹਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ( 453 ਸ਼ਬਦ) 
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          ਕੁਿੰ ਢਾ ਪਸਉਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਇਿੱ ਕ ਭਈਆ ਸੀਰੀ ਰਿੱ ਖ ਪਲਆ। ਭਈਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਬੀੜੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕੁਿੰ ਢਾ 
ਪਸਉਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ ਪਗਆ ਪਕਉਂਪਕ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਬੀੜੀ-ਪਸਗਰਟ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਫਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਭਈਏ ਨ ਿੰ  ਡਾਂਟਦਾ ਹੋਇਆ ਕਪਹਣ 
ਲਿੱ ਗਾ, ”ਭਈਆ ਆਪ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਬੀੜੀ-ਪਸਗਰਟ ਪੀਨੇ ਸੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ? ਤੁਮ ਜਾਨ ਬ ਝ ਕਰ ਮੌਤ ਕੋ ਵਾਜੇਂ 
ਮਾਰਤਾ ਹੈ। ਬਿੰ ਦ ਕਰੋ ਇਸ ਕੋ।” ਕੁਿੰ ਢਾ ਪਸਉਂ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਭਈਏ ਦੀ ਬੀੜੀ ਬਿੰ ਦ ਕਰਵਾ ਪਦਿੱ ਤੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਿੰ ਢਾ 
ਪਸਉਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲਈ ਪਿੱਗ ਬਿੰ ਨ ਪਰਹਾ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਪਹਣ ਲਿੱ ਗਾ, ”ਬਾਪ  ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 
ਠੀਕ ਐ ਪਕ ਬੀੜੀ ਦੇ ਧ ਿੰ ਏ ਂਨਾਲ ਭਈਏ ਨ ਿੰ  ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿੱ ਲ ਪਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਪਕਿੱ ਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 
ਉਹਦੇ ਧ ਿੰ ਏ ਂਨਾਲ ਤਾਂ ਪਫਰ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿੰ ਪਦਆਂ ਨ ਿੰ  ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਪਚਆ ਨੀ।” ਹੁਣ ਬਾਪ  ਲਾ-ਜਵਾਬ 
ਸੀ। ”ਹਾਂ ਪੁਿੱ ਤਰ, ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡੀ ਭੁਿੱ ਲ ਕਰਦਾ ਪਰਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਨ ਿੰ  ਬਹਤੁ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਿੱ ਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀ 
ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਪਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾਕੋਈ ਠੋਸ ਹਿੱ ਲ ਲਿੱ ਭਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਕ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨ ਿੰ  ਹੋਰ ਪਰਦ ਪਸ਼ਤ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਸਕੀਏ।” ਮਪਰਆ ਮਨੁਿੱ ਖ ”ਰਾਤੀਂ ਫਿੱ ਤ  ਮਰ ਪਗਆ….।” ਮ ਿੰ ਹੋਂ ਮ ਿੰ ਹ ਤੁਰਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਿੰ ਧਾਂ ਦੇ ਕਨੇੜੇ ਚੜਿ ਪਪਿੰ ਡ ‘ਚ ਫੈਲ ਗਈ। 
”ਚਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਛੁਿੱ ਟ ਪਗਆ ਪਵਚਾਰਾ। ਉਹ ਪਜਉਂਦਾ ਹੀ ਕਦੋਂ ਸੀ।” ਪਜਿੰ ਨੇ ਮ ਿੰ ਹ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਗਿੱ ਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਰੇ ਪਪਹਲਾਂ ਫਤਪਹ 
ਪਸਿੰ ਘ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਪਵਚੋਂ ਲਿੰ ਘਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰ ਧਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁਪਟਆਰਾਂ ਝੀਖਾਂ ਪਵਚੋਂ ਤਾੜ ਹੌਕੇ ਭਰਦੀਆਂ। ਪਫਰ ਊਠਾਂ 
ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਫਤਪਹ ਪਸਿੰ ਘ ਨ ਿੰ  ਪਵਆਹੁਣ ਗਏ। ਵਹੁਟੀ ਤਕਪਦਆਂ ਫਤਪਹ ਪਸਿੰ ਘ ਨ ਿੰ  ਗਸ਼ ਪਜਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਿੱ ਕਾ ਰਿੰ ਗ, ਕਰ ਪ 
ਪਚਹਰਾ, ਦਿੰ ਦ ਬਾਹਰ ਨ ਿੰ  ਪਨਕਲੇ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਪਕਿੰ ਝ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਪਲਆ। ਪਰ, ਉਸ ਅਿੰ ਦਰੋਂ ਟੀਸ 
ਜ਼ਰ ਰ ਉਠਦੀ। ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਚਨੋ ਨ ਿੰ  ਵੇਖ ਉਸ ਅਿੰ ਦਰੋਂ ਰੁਿੱ ਗ ਪਜਹਾ ਭਪਰਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਿੱ ਪਛਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ 
ਮੁਹਾਰੇ ਆਖਦਾ, ”ਤੀਵੀਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਐਹ…। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਨਰੜ ਹੈ…। ਕੁਿੰ ਭੀ ਨਰਕ…। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਜਉਨੈ….।” ਉਹ ਕਿੱ ਖ 
ਭਿੰ ਨ ਕੇ ਦ ਹਰਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਵਧੀਆ ਕਪੜੇ ਪਪਹਨਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉਠਪਦਆਂ ਭੋਰਾ ਮਾਵਾ (ਅਫੀਮ) ਵੀ ਡਿੰ ਗ ਲੈਂਦਾ। ਲੋਰ ਆਉਣ ਤ ੇ
ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੀ ਥੜੀ ਜਾ ਮਿੱ ਲਦਾ। ਕ ੜਾ ਸੁਟਣ ਪਨਕਲੀ ਬਚਨੋ ਨ ਿੰ  ਵੇਖ ਉਸ ਦੀ ਭੁਿੱ ਬ ਪਜਹੀ ਪਨਕਲ ਜਾਂਦੀ, ”ਤੀਵੀਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ 
ਅਪਹ…। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਜਉਨੈ…।” ਫੇਰ ਇਹ ਸੋਚ ਉਸ ਅਿੰ ਦਰ ਹੋਰ ਡ ਿੰ ਘੀ ਧਸ ਜਾਂਦੀ। ਫਤਪਹ ਪਸਿੰ ਘ ਕਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾ ਪਗਆ। ਉਸ 
ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਸ ਪਦਨ ਲਾ ਆਪ ਹੀ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ। ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬ ਹੇ ਮ ਹਰੇ ਥੜੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹ ਅਫੀਮ 
ਖਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮੀਂ ਪਟਊਬ ਵਾਪਲਆਂ ਤੋਂ ਅਧੀਆ ਪਊਆ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੀ ਥੜੀ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਪਹਿੰ ਦਾ, ”ਮਪਖਆ 
ਡੇਰੇ ਅਿੱ ਜ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਪਰਐ।” ਪਟਊਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਪਲਆਂ ਨ ਿੰ  ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਪਰਆ ਦਸਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੰ ਮ ਨਾ ਕਰਦਾ। 
ਨਪਸ਼ਆਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰ ਗ ਹੁਿੰ ਦਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਉਪਰਲੇ ਪਕਪਲਆਂ ਪਵਚੋਂ ਅਿੰ ਗ ਠਾ ਲਾ ਛਿੱ ਡਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਪਕ ਉਸ ਨੇ ਮੋਚੀ ਤੋਂ 
ਜੁਿੱ ਤੀ ਗਿੰ ਢਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਕਧਰੇ ਕਪੜੇ ਨ ਿੰ  ਟਾਕੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਗੜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਲਿੱ ਥਦਾ। ਪਜਸ ਪਦਨ ਅਿੰ ਗ ਠਾ ਲਾਉਂਦਾ 
 ਹੌਕਾ ਜ਼ਰ ਰ ਭਰਦਾ। ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਚਨੋ ਨ ਿੰ  ਉਹ ਪਨਹਾਰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਦਾ, ”ਤੀਵੀਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਐਪਹ ।” ਕੁਝ ਹੀ 
ਵਪਰਆਂ ਪਵਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪਪਹਲਾਂ ਗੈਹਣੇ ਤੇ ਪਫਰ ਬੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਪਕਿੱ ਪਲਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਸ਼  ਖੁਿੱ ਲਿ ਗਏ। ਪਨਆਮੇ ਦੁਿੱ ਧ ਦੀ ਪਤਿੱ ਪ 
ਨ ਿੰ  ਤਰਸਣ ਲਿੱ ਗੇ।ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱ ਗ ਨ ਿੰ  ਮਾਇਆ ਨਾ ਲਗਦਾ। ਜੁਿੱ ਤੀ ਵੀ ਮੋਚੀ ਤੋਂ ਗਿੰ ਢ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵੇਰ ਉਹ ਜੁਿੱ ਤੀ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ 
ਵੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿੱ ਟੇਦਾਰ ਚਾਦਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲਿੱ ਗੀ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਫਤਪਹ ਪਸਿੰ ਘ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਆਖਦੇ ਵਾਹ ਪਕਸਮਤੇ ।ਹੁਣ 
ਸਾਰੇ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਫਿੱ ਤ  ਆਖਦੇ। ਉਹ ਨਿੰ ਗੇ ਪੈਰ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੀ ਥੜਿੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ। ਬਚਨੋ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਨਕਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਕਾ 
ਲੈ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ। ਇਕ ਸਵੇਰ, ”ਰਾਤੀਂ ਫਿੱ ਤ  ਮਰ ਪਗਆ” ਕੀ ਵਲੇਲ ਕਈ ਕਿੰ ਨੀ ਪਈ। ”ਚਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਛੁਿੱ ਟ ਪਗਆ ਪਵਚਾਰਾ। 
ਉਹ ਪਜਉਂਦਾ ਹੀ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਪਰਆ ਮਨੁਿੱ ਖ ਸੀ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬ ਹੇ ਅਿੱ ਗੋਂ ਲਿੰ ਪਘਆ ਤਾਂ ਬਚਨੋ ਦ ੇਕਿੰ ਨਾਂ ਨ ਿੰ  
ਸੁਪਣਆ, ”ਤੀਵੀਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਐਪਹ…।” ਬਚਨੋ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਗਲੀ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਕੁਿੱ ਝ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿੱ ਤ  ਦੇ ਬੋਲ, ”ਮੈਂ ਕੋਈ 
ਪਜਉਂਨੈ…।” ਹਵਾ ‘ਚ ਤਾਰੀ ਸਨ। (665 ਸ਼ਬਦ) 
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              ਰਾਜਨੀਪਤਕ ਪਵਪਗਆਨ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਪਜਕ ਪਵਪਗਆਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਰਬਿੰ ਧਾਂ ਅਤੇ ਪਸਆਸੀ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਪਸਆਸੀ ਪਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸਆਸੀ ਪਵਵਹਾਰ ਦਾ ਪਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਸਆਸਤ ਦੇ ਪਸਧਾਂਤ 
ਅਤੇ ਅਪਭਆਸ ਨ ਿੰ  ਪਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਜਸ ਨ ਿੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਦਾ 
ਪਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਚਾਪਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਪਤਕ ਪਵਪਗਆਨੀ ਪਸਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਸਬਿੰ ਧਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ  ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 
ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰ ਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪਸਧਾਂਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਇਸ ਦਾ ਮਹਿੱ ਤਵ 
ਕੀ ਹੈ? 

ਰਾਜਨੀਪਤਕ ਪਵਪਗਆਨ ਪਵਿੱ ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਪਤਕ ਅਰਥ-ਪਵਵਸਥਾ, ਅਿੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬਿੰ ਧਾਂ, 
ਪਸਆਸੀ ਪਸਧਾਂਤ, ਜਨਤਕ ਪਰਬਿੰ ਧਨ, ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਪਤਕ ਪਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪ ਖੇਤਰ 
ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਵਪਗਆਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਪਵਵਸਥਾ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਪਤਹਾਸ, 
ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ, ਭ ਗੋਲ, ਮਨੋਪਵਪਗਆਨ, ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ 
ਆਧਾਪਰਤ ਹਨ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖਰੇ ਸਿੰ ਪਵਧਾਪਨਕ, ਪਸਆਸੀ ਆਦਾਕਾਰਾਂ, ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤ ੇ
ਸਿੰ ਬਿੰ ਪਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਵਪਗਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਅਿੰ ਦਰ ਨੀ ਪਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹਨ। 
ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬਿੰ ਧ, ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਿੰ ਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਪਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ 
ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱ ਠਦੇ ਹਨ। ਪਸਆਸੀ ਪਸਧਾਂਤ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪਵਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਕਾਂ 
ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਬਿੰ ਧਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਪਤਕ ਪਵਪਗਆਨ ਪਵਧੀਗਤ ਰ ਪ ਪਵਿੱ ਚ ਪਭਿੰ ਨਤਾ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਮਾਜਕ ਖੋਜ ਪਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰੀਪਕਆਂ ਨ ਿੰ  ਲਾਗ  ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਵਚਾਰਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦ, 
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰਵਾਦ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚੋਣ ਪਸਧਾਂਤ, ਪਵਵਹਾਰਵਾਦ, ਸਿੰ ਸਥਾਗਤ ਰ ਪ, ਪੋਸਟ-ਸਟਰਕਚਰਵਾਦ, 
ਸਿੰ ਸਥਾਗਤਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਪਤਕ ਪਵਪਗਆਨ, ਸਮਾਪਜਕ ਪਵਪਗਆਨ ਦੇ ਰ ਪ ਪਵਿੱ ਚ ਖੋਜ 
ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਪਧਤ ਤਰੀਪਕਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਇਪਤਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਕਾਰਡ, ਪਵਦਵਤਾਵਾਦੀ ਜਰਨਲ ਲੇਖਾਂ, ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ, ਅਿੰ ਕੜਾ 
ਪਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਕੇਸ ਅਪਧਐਨ, ਪਰਯੋਗਾਤਮਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਨਰਮਾਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿੱ ਚਾ ਮਾਲ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ 
ਪਵਪਗਆਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਪਵਚ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਮਸਪਲਆਂ ਦਾ ਅਪਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਿੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਿੰ ਗਠਨਾਂ, ਪਸਆਸੀ ਪਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 
ਰੋਲ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਪਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਪਵਸੇਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ਿੰ  ਮਾਪਦੇ ਹਨ ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਸਪਥਰਤਾ, 
ਪਨਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨ ਪਸਹਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ 
ਪਵਪਗਆਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਵਸਲੇਸਣ ਕਰ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਿੱ ਲ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਵਰਣਨ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਕ ਪਕਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਉਹ ਪਕਵੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ). ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੀਤੀਗਤ ਪਸਫਾਰਸਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਆਦਰਸ ਪਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

               ਪਸਆਸੀ ਪਵਪਗਆਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਜਸ ਪਵਚ ਪਿੱ ਤਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਪਦਲਚਸਪੀ 
ਸਮ ਹਾਂ, ਪਸਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਚੋਣਕਰਤਾ ਪਵਸਲੇਸਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। (425 ਸ਼ਬਦ) 
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               ਲੋਕ-ਪਕਿੱ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਧਿੰ ਦੇ ਸਮਾਨਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਪਕਿੱ ਤਾ ਸ਼ਬਦ 'ਪਕਰਤ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਸਿੰ ਖੇਪ ਰ ਪ ਹੈ ਅਤੇ 
ਲੋਕ-ਪਕਿੱ ਪਤਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪਕਰਤ ਹੈ, ਪਜਹੜੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਹਰ ਕਾਰਜ 
ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਜਵੇਂ ਪਲਖਣਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਕਿੰ ਮ, ਪਰਿੰ ਤ  ਅਪਜਹੇ ਕਿੰ ਮ ਲੋਕ-ਪਕਿੱ ਪਤਆਂ ਦੇ ਖਤੇਰ 
ਪਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਕਿੱ ਉਂਪਕ ਪਕਿੱ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪਨਸਪਚਤ ਅਰਥਾਂ ਨ ਿੰ  ਗਰਪਹਣ ਕਰ ਪਲਆ ਹੈ, ਪਜਸ ਤੋਂ 
ਭਾਵ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਪਵਿੱ ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰ ਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਕਧਰੇ ਸਿੰ ਦਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਅਪਜਹੇ ਸਿੰ ਦ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਿੱ ਟ 
ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ।  

            ਧਿੰ ਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰ ਮ-ਕਾਜ ਹੀ ਹੈ ਪਜਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਪਰਵਾਰ ਦੇ ਰਪਹਣ ਸਪਹਣ 
ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਵਸਤ ਆਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਪਰਬਿੰ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਿਾਂ ਧਿੰ ਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪਕਰਤ ਹ ੈਪਜਸ ਤੋਂ ਧਨ ਦੀ 
ਪਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਿੰ ਤ  ਧਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਕਰਜ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਪਜਹੜਾ ਪਕਸੇ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਇਵਜ਼ ਪਵਿੱ ਚ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਫਰ ਇਸ ਪਪਰਭਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਜਿੱਜ, ਅਪਧਆਪਕ, ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸਨੇਮਾਂ 
ਉਪਰੇਟਰ, ਪਫ਼ਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਦ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਪਕਿੱ ਤੇ' ਜਾਂ 'ਧਿੰ ਦੇ' ਨਾਲ 'ਲੋਕ' ਸ਼ਬਦ 
ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨ ਿੰ  ਪਨਸਪਚਤ ਕਰ ਪਲਆ ਹੈ। 'ਲੋਕ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਕਿੱ ਠ ਹੈ ਪਜਨਿ ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਜਾਂ 
ਪਕਿੱ ਤੇ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਪਰਿੰ ਪਰਾਗਤ ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਪਰਕ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰ ਰ ਹੋਵੇ।  

             ਪਸ਼ਲਪ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨ ਿੰ  ਪਮਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਪਕਿੱ ਤਾ ਬਣ 
ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਿੰ ਞ 'ਲੋਕ-ਪਕਿੱ ਤੇ' ਨ ਿੰ  ਪਪਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਲੋਕ-ਪਕਿੱ ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪਸ਼ਲਪ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਸ ਪਕਰਤ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਂਦ ੇ
ਹਨ। ਲੋਕ-ਪਕਿੱ ਤਾ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮ ਪਹਕ ਪਸਰਜਣਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਕਿੱ ਤੇ ਜਾਂ ਧਿੰ ਦੇ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ 
ਉਸਤਾਦੀ ਵੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਪਜਹੜੀ ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪਸਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੰ ਵ ਇਹ ਉਹ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਹਦੇ 
ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਿਾਂ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-
ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਧਿੰ ਪਦਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲੋਕ-ਪਕਿੱ ਤਾਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਜਵੇਂ ਲੁਹਾਰ, ਤਰਖਾਣ, ਸੁਪਨਆਰ, 

ਚਪਮਆਰ, ਠਪਠਆਰ, ਜੁਲਾਹੇ, ਛੀਂਬੇ, ਨਾਈ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਝੀਉਰ, ਦਰਜੀ ਆਪਦ।  

                    ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਪਕਿੱ ਪਤਆਂ ਨ ਿੰ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ ਿੰ  ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਵਿੰ ਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾ ਪਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ 
ਅਪਜਹੇ ਪਕਿੱ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਜਹਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਕਸੇ ਨਾ ਪਕਸੇ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਦ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਪਜਹੜੇ ਕੇਵਲ 
ਸਰੀਰਕ ਪਕਪਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਔਜ਼ਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰ ਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਨਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 
ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਿੰ ਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਂਹਸੀ ਜਾਂ ਪਮਰਾਸੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੋ ਮੌਪਕਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਜਾ 
ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਲੇ-ਪਤਉਹਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਨਸਚੇ ਹੀ ਅਪਜਹੇ ਕਿੰ ਮਾਂ ਲਈ 
ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਪਵਿੱ ਚ ਪਪਰਪਿੱ ਕ ਸ ਝ, ਸਖ਼ਤ ਪਮਹਨਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਰਪਹਿੰ ਦੀ ਹੈ।  (503 
ਸ਼ਬਦ) 

 

 

 



ਅਪਭਆਸ 18. 

               ਭਾਰਤ, ਸਿੰ ਸਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਆਜਾਦ, ਪਰਭੁਸਿੱ ਤਾਸਿੰ ਪਿੰ ਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤਿੰ ਤਰਾਤਮਕ ਲੋਕ-
ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਪਸਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 26 

ਨਵਿੰ ਬਰ 1949 ਨ ਿੰ  ਪਾਪਰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨ ਿੰ  ਲਾਗ  ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪਦਨ ਭਾਰਤ ਪਵਿੱ ਚ 
ਗਣਤਿੰ ਤਰ ਪਦਨ ਦੇ ਰ ਪ ਪਵਿੱ ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਮਿੰ ਤਰੀ ਪਪਰਸਦ ਸਮ ਪਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ 
ਰਾਜ  ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਜਿੰ ਮ  ਕਸਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ, ਪਬਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਪਰਦੇਸ ਪਵਿੱ ਚ 
ਇਿੱ ਕ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਹੈ ਪਜਸਨ ਿੰ  ਪਵਧਾਨ ਪਪਰਸਦ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਜ  ਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਹ।ੈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ  ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਰਾਜ ਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ  ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿੰ ਤਰੀ ਪਪਰਸਦ, ਪਜਸਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮਿੱ ੋੁਖ  ਮਿੰ ਤਰੀ ਹੈ, 
ਰਾਜ ਪਾਲ ਨ ਿੰ  ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਿੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪਨਸ ਪਾਦਨ ਪਵਿੱ ਚ ਸਲਾਹ ਪਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ  ਦੀ ਮਿੰ ਤਰੀ ਪਪਰਸਦ ਸਮ ਹਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਰਾਜ  ਦੀ ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱ ਤਵੀਂ ਅਨੁਸ ਚੀ ਪਵਿੱ ਚ ਸਿੰ ਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ  ਪਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 
ਪਵਿੱ ਚ ਪਵਧਾਨਕ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਵਪਸਸ ਟ ਸਕਤੀਆਂ ਸਿੰ ਸਦ ਕੋਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸਾਪਸਤ ਇਲਾਪਕਆਂ ਨ ਿੰ  
ਸਿੰ ਘ ਰਾਜ  ਖੇਤਰ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਜਾ ਪਵਸਵ ਯੁਿੱ ਧ ਦ ੇਅਿੰ ਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ੧੯੪੫ ਪਵਿੱ ਚ ਪਬਰਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ 
ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਨਰਮਾਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਕੈਬੀਨਟ ਪਮਸਨ ਭਾਰਤ 
ਭੇਪਜਆ ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ੩ ਮਿੰ ਤਰੀ ਸਨ। ੧੫ ਅਗਸਤ ੧੯੪੭ ਨ ਿੰ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 
ਘੋਸਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ੯ ਪਦਸਿੰ ਬਰ ੧੯੪੬ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਕਰ ਪਦਿੱ ਤਾ। ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਰ , ਡਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਰਸਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਵਿੱ ਲਭ 
ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਪਸਆਮਾ ਪਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਦ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ 
ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ੨ ਸਾਲ ੧੧ ਮਹੀਨੇ, ੧੮ ਪਦਨ ਪਵਿੱ ਚ ਕੁਲ ੧੬੬ ਪਦਨ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਰੈੱਸ ਅਤੇ 
ਜਨਤਾ ਨ ਿੰ  ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਤਿੰ ਤਰਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਦੇ ਪਨਰਮਾਣ ਪਵਿੱ ਚ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅਿੰ ਬੇਦਕਰ ਨੇ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਣ 
ਭ ਪਮਕਾ ਪਨਭਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਿ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਦਾ ਪਨਰਮਾਤਾ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਨ ਿੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਹਤੇ ੁ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਿ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਪਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ ਪਰਸਤਾਵਨਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਦੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ 
ਤੋਂ ਪਰਭਾਪਵਤ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਿੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਪਧਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਦਾ ਸਾਰ, 

ਅਪੇਪਖਆਵਾਂ, ਉਦੇਸ ਉਸਦਾ ਲਕਸ ਅਤੇ ਦਰਸਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਤਾਵਨਾ ਇਹ ਘੋਸਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਕ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਆਪਣੀ 
ਸਕਤੀ ਪਸਿੱ ਧੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ‘ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਇਸ ਵਾਕ ਨਾਲ ਸੁਰ  ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਹਰ 
ਪਸਿੰ ਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਿੰ ਘ ਦ ੇਪਵਵਾਦ ਪਵਿੱ ਚ ਪਕਹਾ ਪਗਆ ਸੀ ਪਕ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਸਿੱ ਧਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀ 
ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਢਿੰ ਗ ਦੀ ਪਵਸੇਸ ਅਨੁਪਕਰਪਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨ ਿੰ  ਖਾਪਰਜ ਕਰਦ ੇ
ਹੋਏ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਨ ਿੰ  ਸੁਪਰੀਮ ਮਿੰ ਪਨਆ ਹੈ ਪਜਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਕਿੰ ਤ  ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਦੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾ : ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਨ ਿੰ  ਇਿੱ ਕ ਸਿੰ ਪ ਰਣ ਪਰਭੁਤਵ ਸਿੰ ਪਿੰ ਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਪਿੰ ਥਪਨਰਪਿੱ ਖ, 

ਲੋਕਤਿੰ ਤਰੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਲ ਨਾਗਪਰਕਾਂ ਨ ਿੰ  : ਸਾਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਨਆਂ, ਪਵਚਾਰ, 

ਪਰਕਾਸਨ, ਪਵਸਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਅਜਾਦੀ, ਪਰਪਤਸਠਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਿ ਾਂ ਸਭ 
ਪਵਿੱ ਚ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗਪਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖਿੰ ਡਤਾ ਸੁਪਨਸਪਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿੰ ਧੁਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਦਰੜ 
ਸਿੰ ਕਲਪ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ ਪਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਜ ਤਾਰੀਖ 26 ਨਵਿੰ ਬਰ, 1949 ਈ (ਪਮਤੀ ਮਾਰਗ ਸੀਰਸ ਸੁਕਲ 
ਸਪਤਮੀ, ਸਿੰ ਵਤ ਦੋ ਹਜਾਰ ਛੇ ਪਵਕਰਮੀ) ਨ ਿੰ  ਏਤਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਿੰ ਪਵਧਾਨ ਨ ਿੰ  ਪਰਵਾਣਤ, ਅਪਧਪਨਅਪਮਤ ਅਤੇ ਆਤਮ 
ਅਰਪਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । (571 ਸ਼ਬਦ) 
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            ਹਵਾ ਪਰਦ ਸਣ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯ ਮਿੰ ਡਲ ਪਵਚ ਗੈਸਾਂ, ਧਾਤ ਆ ਂਅਤੇ ਜੈਵਕ ਅਣ ਆਂ ਸਮਤੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਗੋ, ਅਲਰਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਰਗੇ ਹਰੋ ਜੀਵਤ ਪਰਾਣੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਪਨਰਮਾਣ ਮਾਹੌਲ ਨ ਿੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਿੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਗਤੀਪਵਧੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਪਕਪਰਆ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾ 
ਪਰਦ ਸਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2008 ਬਲੈਕਸਪਮਥ ਸਿੰ ਸਥਾਪਪਤ ਦੁਆਰਾ ਪਵਸਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਭਆਨਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਪੋਰਟ 
ਪਵਿੱ ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਜ਼ਪਹਰੀਲੇ ਪਰਦ ਸਣ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਪਸਆਵਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਘਰੇਲ  ਹਵਾ ਦੇ ਪਰਦ ਸਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸਪਹਰੀ 
ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਜ਼ ਦੀ ਪਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2012 

ਪਵਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪਰਦ ਸਣ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਪਵਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਪਮਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਿੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਇਕ ਅਿੰ ਦਾਜ਼ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਅਿੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜਿੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪਰਦ ਪਸਕ ਇਿੱ ਕ ਹਵਾ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਸਾਮਿੱ ਗਰੀ ਹ ੈ
ਜੋ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਪਪਰਆ-ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਠੋਸ ਕਣਾਂ, ਤਰਲ ਬ ਿੰ ਦਾਂ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਿੱ ਕ ਪਰਦ ਪਸਤ ਕੁਦਰਤੀ ਮ ਲ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਦ ਸਣਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਤੌਰ 
ਤੇ ਸਰੇਣੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਪਰਾਇਮਰੀ ਪਰਦ ਸਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਪਕਪਰਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ 
ਫਟਣ ਤੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਕਾਰਬਨ ਮਨੋੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਸਹਾਜ, ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਪਰਦ ਸਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਸਿੱ ਧਾ ਪਸਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ 
ਪਰਾਇਮਰੀ ਪਰਦ ਪਸਤਤਾ ਪਰਤੀਪਕਪਰਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਪਵਿੱ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਗਰਾਊਂਡ ਪਿੱ ਧਰ ਦਾ ਓਜ਼ੋਨ ਇਿੱ ਕ ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਪਰਦ ਪਸਤ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਦ ਸਕ ਪਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ 
ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਸਿੱ ਧਾ ਪਸਿੱ ਧੇ ਪਨਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਇਮਰੀ ਪਰਦ ਸਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪਰਦ ਸਣ, 

ਪਰਦ ਸਣ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਤ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪਸਹਤ ਦੇ ਸਪਥਤੀਆਂ, ਜੋ ਪਕ ਸਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਪਦਲ ਦੀ ਪਬਮਾਰੀ, ਸੀਓਪੀਡੀ, 
ਸਟਰੋਕ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਣ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਪਰਦ ਸਣ ਕਾਰਨ ਪਸਹਤ 
ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਪਵਿੱ ਚ ਮੁਸਕਲ, ਘਰਘਰਾਹਟ, ਖਾਂਸੀ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਸਾਹ ਦੀ ਅਤੇ ਪਖਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਬਮਾਰੀਆ ਂ
ਦੇ ਪਵਗੜਨਾ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਿ ਾਂ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱ ਧਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਪਵਭਾਗ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿੰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ 
ਪਸਹਤ ਪਰਭਾਵ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁਿੰ ਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਪਰਣਾਲੀ 
ਨ ਿੰ  ਪਰਭਾਪਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪਰਦ ਪਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਪਰਪਤਪਕਪਰਆਵਾਂ ਪਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਦ ਪਸਤ ਪਰਦਾਪਤਆਂ, 
ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਪਡਗਰੀ, ਅਤੇ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਸਹਤ ਸਪਥਤੀ ਅਤੇ ਜੈਨੇਪਟਕਸ ਦੀ ਪਕਸਮ ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ 
ਪਰਦ ਸਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਆਮ ਸਰਤੋਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਵਸਤ ਆਂ, ਓਜ਼ੋਨ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਸਲਫਰ 
ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਪਵਕਾਸਸੀਲ ਦੇਸਾਂ ਪਵਚ ਰਪਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰ ਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਪਵਚ ਇਨਡੋਰ 
ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਪਰਦ ਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਿੱ ਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਸਿੰ ਪਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਨ ਿੰ  ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ਿੰ  ਪਰਦ ਪਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਨ ਿੰ  ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਅਤੇ ਹਪਰਆ ਭਪਰਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਿੀਆਂ ਸਾਨ ਿੰ  ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 
ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਪਰਆ ਕਰਣਗੀਆਂ। (565 ਸ਼ਬਦ) 
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ਸਰੀਪਨਵਾਸ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਆਇਿੰ ਗਰ  (22 ਦਸਿੰ ਬਰ 1887 – 26 ਅਪਰੈਲ 1920) ਇਿੱ ਕ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪਹਸਾਬਦਾਨ ਸੀ। ਉਸ 
ਨ ਿੰ  ਆਧੁਪਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਹਸਾਬਦਾਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਗਪਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿੱ ਕ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਪਹਸਾਬ ਪਵਿੱ ਚ ਪਵਹਾਰਕ ਪਵਪਦਆ ਲੈਣ 
ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਪਮਪਲਆ ਪਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪਵਸਲੇਸਣ ਅਤੇ ਪਗਣਤੀ ਪਸਧਾਂਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਅਪਹਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਪਤਭਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਹਸਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਅਪਵਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨ ਿੰ  ਬੇਜੋੜ ਗੌਰਵ 
ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਸਾਬ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱ ਚ ਪਹਸਾਬ ਦੇ 3,900 ਨਤੀਪਜਆਂ ਦਾ 
ਸਿੰ ਕਲਨ ਕੀਤਾ।  ਸਰੀਪਨਵਾਸ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਆਇਿੰ ਗਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਪਹਰ ਇਰੋਡ ਪਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨਪਕਆਂ ਦੇ ਘਰ 22 ਦਸਿੰਬਰ 
1887 ਨ ਿੰ  ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ 15,000 ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸਪਹਰ ਇਰੋਡ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਦਿੱ ਖਣ-ਪਿੱ ਛਮ ਪਵਿੱ ਚ 250 ਮੀਲ ਦ ਰ ਸਪਥਤ 
ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰੀਪਨਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਮਲਤਾਮਲ ਸੀ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਧਆਪਕ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਤਰਿਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ 
ਪੁਿੱ ਪਛਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਪਵਿੱ ਚ ਪਪਹਲਾ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿੱ ਦਲ ਪਕਿੰ ਨੀ ਦ ਰ ਹਨ? ਨਵਿੰ ਬਰ 1897 ਪਵਿੱ ਚ 
ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਵਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਪਗਆਨ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਪਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਇਮਪਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ 
ਇਮਪਤਹਾਨ ਪਵਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਤਾਪਮਲ, ਪਹਸਾਬ ਅਤ ੇਭ ਗੋਲ ਦੇ ਪਵਪਸਆਂ ਦਾ ਇਮਪਤਹਾਨ ਪਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪਜ਼ਲਿੇ  ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਫਸਟ 
ਆਇਆ। ਸਿੰ ਨ 1904 ਪਵਿੱ ਚ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਪਵਿੱ ਚ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨ ਿੰ  ਪਹਸਾਬ ਪਵਿੱ ਚ ਕੇ. 
ਰਿੰ ਗਾਨਾਥਾ ਰਾਓ ਇਨਾਮ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਪਵਿੱ ਚ ਬੋਲਪਦਆਂ ਸਕ ਲ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਪਕਰਸਨਾਸਵਾਮੀ ਅਇਅਰ ਨੇ 
ਪਕਹਾ ਪਕ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨ ਿੰ  ਸ ੌ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਸੌ ਨਿੰ ਬਰ ਪਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਨਿੰ ਬਰ ਪਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਿੰ ਨ 1904 ਪਵਿੱ ਚ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਕੁਿੰ ਬਾਕੋਨਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਪਗਆ। ਹਾਈ 
ਸਕ ਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਕਾਲਜ ਪਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦਾ ਵਾਹ ਜੀ. 
ਐੱਸ. ਕਾਰ ਦੀ ਪਲਖੀ ਪਕਤਾਬ ਏ ਸਨੌਪਪਸਸ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਰਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਪਪਊਰ ਐਡਂ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਥੇਮੈਪਟਕਸ  
ਨਾਲ ਪੈ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। ਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਕਤਾਬ ਪਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰੌ 'ਤੇ 5 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮੀਕਰਣ (ਇਕ ਏਸਨਜ਼), ਪਥਊਰਮਾਂ, 
ਫਾਰਮ ਲੇ, ਰੇਖਾ-ਗਪਣਤ (ਪਜਉਮੈਟਰੀ) ਦੇ ਪਚਿੱ ਤਰ, ਅਤੇ ਪਹਸਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱ ਥ, ਅਲਜਬਰੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲੇ, ਪਟਰਗਨੋਮੈਟਰੀ ਅਤ ੇ
ਕੈਲਕਲਿੱ ਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਦ ਪਦਿੱ ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਇਹਨਾਂ ਪਥਊਰਮਾਂ, ਫਾਰਮ ਪਲਆਂ ਆਪਦ ਨ ਿੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ, ਇਨਿ ਾਂ ਤੋਂ 
ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਲੇ, ਪਥਊਰਮਾਂ ਲਿੱ ਭਣ/ਘੜਨ ਪਵਿੱ ਚ ਪ ਰੀ ਤਰਿਾਂ ਮਗਨ ਰਪਹਣ ਲਿੱ ਗ ਪਪਆ। ਪਹਸਾਬ ਤੇ ਪਸਰਫ 
ਪਹਸਾਬ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਪਹ ਪਗਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਫਜ ਲ ਅਤੇ ਅਕਾਊ ਲਿੱ ਗਦਾ।ਇਕ ਸਾਲ 
ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜਿਾਈ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਪਾਪਸਆਪਾ ਕਾਲਜ ਪਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਪਗਆ। ਪਰ ਇਿੱ ਥੇ ਵੀ 
ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਿੀ ਹੋਈ। ਪਹਸਾਬ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਪਸਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਉਸ 
ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਥੇਮੈਪਟਕਸ ਨਾਲ ਪਪਆਰ ਨਾ ਛਿੱ ਪਡਆ ਅਤ ੇ
ਗਪਣਤ ਪਵਸ਼ੇ ਪਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਲਾਘਯੋਗ ਕਿੰ ਮ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕੈਂਬਪਰਜ 
ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਦੇ ਪਹਸਾਬਦਾਨ ਐਚ. ਹਾਰਡੀ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਆਪਣਾ ਕਿੰ ਮ ਪਦਖਾਇਆ। 17 ਮਾਰਚ 1914 ਨ ਿੰ  
ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇਵਾਸਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁਿੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਇਿੰ ਗਲੈਂਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਪਗਆ। ਅਤੇ ਪਵਦੇਸ਼ ਪਵਿੱ ਚ 
ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰ ਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਸਨ ਿੰ  ਕੈਂਬਪਰਜ ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪਮਲੇ ਅਤੇ ਰੋਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਫੈਲੋਪਸ਼ਪ ਅਤੇ 
ਟਰੀਪਨਟੀ ਦੀ ਫੈਲੋਪਸ਼ਪ ਵਰਗੇ ਕਾਫੀ ਮਹਾਨ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਪਮਲੇ। ਪਰ ਪਵਦੇਸ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਉਸਦੀ ਪਸਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨ ਿੰ  
ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪਪਆ। ਖਾਰਬ ਪਸਹਤ ਦ ੇਚਲਪਦਆਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰ ਮ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਪਖਆ। ਭਾਰਤ ਪਵਿੱ ਚ ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੌਕ ਥੀਟਾ ਫਿੰ ਕਸਨ 'ਤੇ ਕਿੰ ਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਪਵਿੱ ਚ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਰਮ ਲੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ। 
26 ਅਪਰੈਲ 1920 ਨ ਿੰ  ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਸੀ।      (602 ਸ਼ਬਦ) 



ਅਪਭਆਸ 20.  
ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵੋ। 

ਮਾਰਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਾਰ।ੋ 

ਖਾਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋਧ ਨ ਿੰ  ਖਾਓ। 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਰਿੱ ਬ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰਿੱ ਬ ਦੇ ਬਿੰ ਪਦਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕਰੋ। 

ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚੋ ਪੁਿੰ ਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਧਾਓ, ਹਉਮੇ ਨ ਿੰ  ਘਟਾਓ। 
ਧਰਮ ਦੀ ਪਕਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਪਦਖਾਣਾ ਪਸਿੱ ਧਾਂ ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਹੈ ਪਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। 

ਦ ਪਜਆਂ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। 

ਪਵਿੱ ਪਦਆਂ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਬਿੰ ਦਾ ਪਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਕਿੰ ਧ ਵਾਂਗ ਹੈ। 

ਭਾਵਨਾ ਵਾਪਲਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਪਜਤਨਾ ਗੁਰ  ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਗੋੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਸੁਮਿੱ ਤ ਪਮਲੇਗੀ। 

ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜਰ ਰਤਾਂ ਘਿੱ ਟ ਕਰ ਦੇਵੋ। 

ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ। 
ਇਿੱ ਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਭਪਰਸ਼ਟ ਕਰ ਪਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪਸਿੱ ਖ! ਪਪਰਵਾਰ ਸਪਹਤ ਅਿੰ ਪਮਰਤ ਛਕੋ ਤੇ ਰਪਹਤ ਰਿੱ ਖ।ੋ 
ਪਰੇਮੀਓ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੁਿੰ ਮਗੇੀ। 

ਦ ਜੇ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲਹ  ਖਾਣਾ ਹੈ। 
ਦਾਨ ਨਾਲ ਧਿੰ ਨ ਪਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 

ਝ ਠ ਧਿੰ ਨ ਨ ਿੰ  ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਚਿੰ ਤਾ ਉਮਰ ਨ ਿੰ  ਘਟਾ ਪਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰ ਗਾ ਦਾਨ ਪਖਮਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਪਰਸ਼ਵਤ ਇਨਸਾਫ ਨ ਿੰ  ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਛਤਾਵਾ ਪਾਪ ਨ ਿੰ  ਧੋ ਪਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਪਨਿੰ ਪਦਆ ਨਾਲ ਸਭ ਕਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਗਆਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ। 

ਪਨਿੰ ਪਦਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦ ਸਰੇ ਦਾ ਗਿੰ ਦ ਆਪਣੇ ਪਸਰ ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਹੈ। 

ਕਸ ਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਰ ਰ ਪਮਲਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਸ ਰ ਪਪਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਪਵਹਾਰ ਸ਼ੁਿੱ ਧ, ਬੋਲ ਪਮਿੱ ਠਾ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਰਿੱ ਖੋ। 
ਪਕਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਕਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 “ਪਕ ਚਿੱ ਲਦਾ ਰਪਹ, ਕਦਮ ਤੇਰੇ ਚਿੱ ਲਣ ੇਨ ਿੰ  ਲੋਚਦੇ ਨੇ 

ਇਹ ਖ਼ਾਬ ਤੇਰ,ੇ ਪਪੜ ਕੋਈ ਮਿੱ ਲਣੇ ਨ ਿੰ  ਲੋਚਦੇ ਨੇ 

ਇਹ ਚਿੱ ਲਣਾ, ਤੇਰੀ ਪਫਤਰਤ, ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਇਸ ਨ ਿੰ  
ਮਨ ਮਾਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਜੇ ਪਮਹਨਤ, ਮਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਇਸ ਨ ਿੰ   

ਕਰਦਾ ਰਪਹ ਕੋਪਸ਼ਸ਼, ਪਜਿੱ ਤ ਪਮਲ ਕੇ ਰਹ ਗੀ 

ਤ ਿੰ  ਵਰ ਪਲਆ ਏ ਸਿੱ ਜਣਾ, ਤੈਨ ਿੰ  ਆ ਕੇ ਕਹ ਗੀ 

ਤੇਰੀ ਪਜਿੱ ਤ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ 

ਜਦ ਪਮਹਨਤਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ਖਰ, ਜਾ ਅਿੰ ਬਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਛੋਹਣਗੇ।” 
 

             ਗੁਰਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ 
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